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الحمددهلل ر  ا اللددنلموال الالوددسال الالىددسي ا ددم  وولددن هحمددهلل الا ددم  لدد  

 ،أما بعدالصحو  أجملوال 

بدد  الال دد ال  ا هددا أهددو الب  فإ لددن ك ِّلددوم بدديفي لددو ك ّلددو دددنار ِ مددنههلل ّللوددب 

المى غبلوا الِمَىو ببال الجنه وا لهللبا ار الشبا ل بخ نليفن ك ثودنا الحادن الل 

ال فن وىددنت ألىددل ء، لنلىدديفأل الَجددَب  أقسهءدد، القددهلل شددب يف ا لددنلمل ب صددهلل  

ميفن ا م هللم الا هللل هيف: هلنلذال المببلر الأه ءدنل الجدبم 
لنلونطول الجمولء، َب  ئِ

أذبنل الموءن  ا م المى موال الت ببغء، هدا الحادن، ل للمدب شدوء ء، ال دنجبال 

الغوبهددن هددا ك لددسا االدددسيل الهددا: أن االدددسي أ دد، المددبأال ك الموددبا ل 

 الموءن .

هذا الوسأ الم لندو الال  غيف ال نجب الَدَاط الايفل الم آّلو ت دو  لد  هيفاقد  

ال يفاصو الغوبهنل لند، ال ونّلا الاال  ون  ل مبأال ك  ايفقءن ال بب ءن الهىدنالاان 

لنلبجول ه  أن هدذ  الدهللايفا اليفافدهللال المىد يففهللال قدهلل جملدت أ ديفاق ال لنقادن  

. نل الش س   ذات نل الهيفضيفا 

الهلددنذ ار أن َبِمددب  ا ددم الىددم  الالووددب راددسن المل ددب الالملددنااال لدد ل الهادد، 

الملددبالو الالوددهللم الدد ل الال ب دديفن ل مودد حوا ك الجدد  هددذا اللددهللالان َصدديف   َجءوددب  

لإ ىنن َبْوِ ِغ الحنضب الالونال رقنهر لملوبال األهب لنلملبالو الاللءا اا المل بل ال دا 

ال صوحن  اللنللوا.هبن ِبلنفِح اا الهللبال الِبلوح ل م  ى موا اا الرتاي ك ِهيف 
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فلا ل ألوف ّل نلا:    الشب 
رتحنو ال باي لمئر الأ للوا »الّلنن قهلل ها  ار ا ا

ل الَ َمَبْت  اا  الح مر ل نونادر « نلر تب  المبأال فوءن أضلنو البجو ك االدسي

الادباأ ال دبايل  قويفال  هدا -ل او ار الهِل   -الاللمب الال يفزب  لنلانهبالل القهلل لاا 

ا؛  وث ّلن يفا ِببدد يفن لدا البددن،و  الم  نللدر هدا هخ  دف  - هن ّللت أتيفقل  ألهلل 

لن   ال  نال ِهلجودوا لمدن ا  ديفا  هدا  دنال ل لد، ب دا أ دهلل    -لانق األ ض

 ب يفق  اهللاهن ها قوول ف    الحمهللل الهل  ال هلل  الللمر الال او.

هت ل  نلا المذّليف  ل مءوهلل   وسل ا د ابأ  فود  ألديفاا ا د، الّللت قهلل قهلل 

حدت  هت فوءن المبأال أال ِ جم ال با،  الالميفا بثل الالق ت ا م الميفاطا ال ا ِّلبم

ا م البجو أال ا  با  هبن هِا االن البجول القهلل ِأاج  هبذا االدد اباأ ّللودب  هدا 

-أهو الل ، الطسل ل الهلء، شوخلن اليفالهلل الج وو ال اود  ددلهلل بيفددف ألديف ا بد 

 لددذليف ك ه نلمددر هنت وددر اا   لولددا اللولدد ل الأشددن  رلدد-  ظدد  ار
 
جدد ا  ار  - ا

ا  .  -خوب 

ث،  أبت راناال اللظب ك هذا ال مءودهللل الال يفدد  ك للد  جيفا ود ل الرضدنفر 

رلو  لل  المون ث المووءر ل  الال ا ّلن دت  ووىدر األا ا ل ف دنن هدذا ال  دنا 

 «.وريِث اإلسالِمي  َتْكريُم المرأة يف التّ »الذي لوا بهللبيف أبءن الان ئ الج وو: 

القهلل  ااوت فو  هن ب لند  ه  هن الص ت رلود  اللانفدر الملنصدبال هدا فِْ دب؛ 

ن أ   ال بلوغا أن َبا وب الوونن ك هذا الونا ا دم المان  در  لدوا  أل لا أا اهلل جنزه 

الجنه ور الاالدسيل   م ت يفن الل وجر أن ِبانل: لاهلل أانم االددسي المدبأال  د  

ل ءن الجنه ور رب ن ل الهذا لس شيف  ٌ ل الل دا االق ودن  ا ود  ال اال   للهلل أن هل

ا هددا الددهللالل ال ددنفبال ا ن قددهلل  ددر اليفاضددحر ا ددم المخددنلف؛ ألن ّللوددب  ِباددو، الِحج 

در ال دا تيفاّلد   در الَايفب  أانت ّلذليف هدذا الحد  ل مدبأالل الر مدن  ببدهلل َطدْبّج الِحج 
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 ل موددبا  هدديف خوددب َفْ َىدد ر هددن للددهلل الَحهلَلاثددرل الال ددا ِتلوددت أن ال مددبب

 
  االدددسها

تمبب  ل ومببر ك ّلو زهنن اله ننل اللمن أ لن  دمها ال ل ادهلل أن االددسي هديف ابدا 

الونلح ل و زهنن اله دنن؛ فدس بودح أن  ادف ك طب د  ل لدن   ار 

ن  دن صدحوح  الهلل  ؤبر الثانفر الالاق  اويف  قهلل هاتل طنلمن لد، ِبخدنلف ذلديف  وص

نل الهذا هيف هل ن أال رجمنا  م ك صيف ت  اللاو ر.صببح 
 لم تجهللبهلل الخننا الهللبلا

أدددأل ار أن بل دد  هبددذ  البدددنلر الأن ب او ءددنل الأن بجل ءددن دددوو ن الغددس  

أليفاا المب الهىنليف ال جنالز ا م جلنا المببلرل ّلمن أددأل  تلدنلم أن بديففالا 

  الِّلو  قن،، ا م َثْغٍب ها ثغيف  الل د، الالملبفدر رلدم الحد  الالوديفاال ر  د  ِهجود

 الهللانأ. 

هلٍل الا م  لِِ  اَلَصْحوِِ ؛ اَلد  ،.   الص  م ار ا م َ ووملن ِهحم 

             

 كتبه                                                                        

 علي حممد شوقي                                                                          

قرية كفر ُبُهوت، مركز َنَبروه، محافظة 

 الَدَقْهِلّّية

 ِمْصر، َحَرَسها اهلل.

 Ali.shawky97@gmail.com 

 هـ8341محرم سنة  81الثالثاء: 

 م5182أكتوبر سنة  52
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 اشتمل ابلحث ىلع مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة: 
 ك الموبا .  ك لونن تأصوو االدسي لح  المبأال  المبحث األول:

 ويشتمل ىلع ثالثة مطالب:
 تىمور الىيف ال ال ا جنأ فوءن تمبب  الموبا  لند، اللىنأ. المطلب األول:

   الل  بن  الميفا بث لىو  اللىنأ.  المطلب الثاين:

َجَلو االدسي هوبا  المبأال هيف األصو ك ال مبب  الا و   المطلب الثالث:

 بحمو هوبا  البجو.

ــاين: ا ا ددم  دد  المددبأال ك ك المبحــث الث  لوددنن زجددب االدددسي لمددا تلددهلل 

 الموبا .

 ويشتمل ىلع أربعة مطالب:               
ا هدا المطلب األول:  َزْجِب االددسي لمدا َط  د  اهبأَتد  ك هدبض هيفتد  فدبا  

 تيف بلءن.

َجَلددو االددسي  بهددنن المددبأال هدا الموددبا  ر وددنأ لىددلا المطلـب الثــاين: 

 الجنه ور. 

َجَلو االدسي  بهنن المبأال ها المودبا  تىد ط  شدونن  الثالث: المطلب 

 ا م فناو ذليف. 

ال ءدددنالن ك  ددد  المدددبأال ك  اا ودددن  الودددحنلر المطلـــب الرابـــ : 

 الموبا  ضسل الاهللي اه هللاأ.

ك لودددنن ت دددبب، المدددبأال ك ألددديفاا ا ددد، ال دددبا،   المبحـــث الثالـــث:

 الالميفا بث. 
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 ويشتمل ىلع ثمانية مطالب: 
 ت بب، المبأال ك لنا الحايف  الم ل ار لنلرتّلر.األول:  المطلب

 اليفا ثوا الاليفا ثن . المطلب الثاين: 
ْ
 ت بب، المبأال ك َلنَلا

 ت بب، المبأال ك لنا ال بالض الماهلل ال. المطلب الثالث: 

 ت بب، المبأال ك لنا ال لوو .المطلب الراب : 

 ت بب، المبأال ك لنا الحج . المطلب الخامس: 

ّلر.لب السادس: المط  ت بب، المبأال ك لنا الِممب 

 ت بب، المبأال ك لنا األّلهلل بر. المطلب الساب : 

 ت بب، المبأال ك لنا الليفل.المطلب الثامن: 

 

 وباهلل التوفّيق
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 املبحث األول

 

ل ددا القددف ا وءددن ك هددذا الموحددث أاددبض  للدد  الحاددن،  االدددسهورل ا

وقـد ل الال ا ب وو ا هلءن تأصوو االدسي لح  المدبأال ك المودبا ل ا منؤ ن 

 قّسمته إلى ثالثة مطالب:

 : تىمور الىيف ال ال ا جنأ فوءن تمبب  الموبا  لند، اللىنأ.المطلب األول

 :   الل  بن  الميفا بث لىو  اللىنأ. المطلب الثاين

وبا  المبأال هيف األصو ك ال مبب  الا و  : َجَلو االدسي هالمطلب الثالث

 بحمو هوبا  البجو.
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 املطلب األول

لمن ّلن ت األدمنأ قيفال  ل ملن ل الاالر ا وءنل اق ات الح مر أن ب ديفن 

لوددا المحدد  لولءمددن ا توددنن التلنددد ل الأْن ال ب دديفن المللددم هلءددن لمل لددر األج

 الذي ال تل   ل  هبنل فإن   مر الح و، تألم ذليفل الاليفاق  بمءهلل لخسف . 

 قال القائل:

ّلّل ْص ب
ب
ّلّلبّلوقّلل  ن  أ ينّلّلا ب ابا لبقب  رتب عب

 
ٍ  مننّلأ أونّل    ناُ   ي ام عص  (8)بقّللب   ومب

م هِا اْدِم  َ ِوو   » ومن المنتشر قولهم:      «.لِِ وم هىم 

هددا الصدد   ادددمنن هننلاددنن  ف أهددو ّلوددف اشددِ   ل لوددا  *

ل فءدديف هحمددهلل؛ ل لددبال هددن فودد  هددا الودد ن  «أ مددهلل الهحمددهلل»لمللنهمددنل الهمددن 

المحمدديفاالل الهدديف أ مددهلل؛ لمددبفءن الفادد ءن ا ددم صدد ن  غوددب ل فددن توط االددد، 

م ا تونن البالّج لنلجىهلل.   لنلمىم 

ألددن الح دد، لددا همددني لددألا جءددول ِّللَْوددر   الّلددذليف َتدددْ لَِوِ ِ   *

 للن ل الهيف أ   الخ   هبذ  ال لور. هننلِار ليفص   اله

دن ّلنن هووب  رلدم  دنٍ   الّلذليف ت لور ار  * ا لألا لء ؛ لدم  اوهلَل الِل  

 ذا  لء  ّلن ت هذ  ال لور ألو  ل  الأالف ل الهيف هبن أ   الأخ  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د، (8)  (.802أللا جل ب النبال ىا )ص « المجميفق ال  وف»ا ظب:  ُنسب هذا البّيت إلى المبر 
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*  
ُ
المهللبلدرل الّلن دت ِتىدمم بلدبال اللد، ت دا  اللمن قهللي الل وا

ن زال الءن هن ك ل ظ بلبا ها ال لبب  لمدن ِتلبو لغوب هذا االد، َغو دَبِ  لنَ  ْوَوَر؛ لم 

ب  ك هللدم َطْوَوددر هددا النودد ل اددد حات هددذا االددد،ل الازااا  لدد  طوو ددن  خددبل فددأث 

 .(8)طووءن ك اد حان  االد،ل الزااهن طوو ن رلم طووءن

ن  ار أال  الهددذا ال ددسي ّلمددن باددنل ك أدددمنأ ار ال ددديفل ل الك ّلددو هددن دددم 

ا َث،  بانل ذليف ك أدمنأ الىيف ل فإن اد، الىيف ال قنل  لمللنهدن الاال  ديفل ؛ َفمِ 

ا وءنل فند، الىيف ال أال اليفاهنن هيف الل ودر الب،وىدر ال دا ت دبض ا دم الم  ادا أن 

ب  حوءن البى لناءن قوو اليفليف  رلم أامنقءن؛  وث بىدنه، ك تيفضدوح االال  

ن ال ا. ويفصءنل الاد  منو هلن وءن الظنهبال الالخ ور فءم   ت ىوب 

الِللْديَفاِن الالِللْديَفاِن الالِللَْودنِن ِددَمِر » :لذا يقـول ابـن ِسـّيَدْه األندلسـي 

 ؛ أي اسه  ل الالمهللخو رلم   نل ل الالللوب الون ز فو . (5)«ال ِ نِا 

قوو الل ص هلدن  » :(.Hausser M) ويقول الناقد الغربي مّيشال هاوسر

 .(4)«اللليفانل الللهلل الل ص بوام اللليفان

ال فءيف الم  َ ح الالملَ َءم؛ الِملَنَ   الالمآا. ر  ذ 

دددن( لءدددذ  اللوددديفص ال ببمدددرل ِتلودددب ا الا  رن  هدددذ  اللليفا دددن  هدددا )ِثبب 

ددن الددلص »الىددنل وا رلوءددنل فووددح أن ِبنَ دد  ا ددم هددذ  اللليفا ددن   تىددمور:  ِثبب 

 «.   الاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل 302ل 3/303لممس الهللبا الا قو، الجيفزبرل )« زاا الملنا ك ههللي خوب اللونا» انظر: (8)

303.) 

 (.51/501اللوا المءم رل ) لجمنل الهللبا الا هلظيف ل فوو« لىنن اللبا» انظر: (5)

 هذا االد مءنا ها لنا اال  جن  ا م المخنل وا ها المى مبقوا ال الل من ووا الأهلنلء،. (4)
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ن ئ  رضنأال النبب  الذي دوىد    الاد» وهذا المصطلح يمكن تعريفه بأنه:

 «.  لإلفونّج اا هح يفا  أال ش بات  الهن َخِ ا ها  هيفز ل الَهلِْحِ  هجنال  ل  أالبو

ن   ن الاضح  الألهمور اد، اللص أال اليفا  : فإن اللاهلل الحهللبث قهلل َأاللم اه منه 

ن بلوب  ها تهللااون  التىنؤال ؛ الذليف لنللظب رلم هدن لد   -لهلل اد  ل الالوحث ام 

دن رلدم  دص ّلوودب هدا الأدن،ف االل -ها  وث هيف  ص صغوب ودر ِتلدهلل هدهللخس  ِهِءمص

ا هن ِبمومءيف   لجىهلٍل  أِد  اللليفانل لو رن للد  اللادنا ات جد   حديف ال خودص  ّللوب 

فودد ؛ األهددِب الددذي تبتدد  الدد  أءدديف  ا دد، جهللبددهلل لدد  أصدديفل  ال ظببنتدد  الهلنهجدد  

 .(8)«ا ، الللنالبا»الأاسه ؛ الهيف 

هلل اللصل لو هديف ااديف فنللليفان لوس زا،هللال لغيفبر بم ا اد ئونلءن ها جى

 أدندا بى من  البى أذن.

بوددوا ك أثلددنأ  هللبلدد  اددا أدددمنأ الىدديف  أهموددر  والعاّلمــة الزركشــي 

تىمور الىيف الل البهللايف رلم اللظدب ك الجد  هدذ  ال ىدمورل البودوا هدلءب اللدبا ك 

َوْت » ذليفل فوايفل: لِدِ ل اَلاَل  َبلَْوِغا الل َظدِب فِدا اَلْجدِ  اْخ َِودنِص ِّلدوم ِدديفَ اٍل لَِمدن ِددمم

َونِ  َأْخددَذ َأْدددَمن،َِءن هِددْا َ ددنِاٍ  َأاْل  َشدديف  َأن  اْلَلددَبَا ِتَباِاددا فِددا اْلَ لِوددِب هِددَا اْلِمَىددم 

ِأل هِْا َخْ ٍ  َأاْل ِصَ ٍر َتِخُوِ  َأاْل َتِ يفِن َهَلِ  َأْ َ دِ، َأاْل َأّْلَلدِب 
ْ
ا ِهْىَ ْغَبٍا َبِ يفِن فِا الم 

ْاَ ا ِ  مل اَلِبَىددُميفَن اْلِجْمَ ددَر هِددَا اْلَ ددَسِي َأاِل اْلَاِوددوهلَلاَل  َأاْل َأْدددَوِ ؛ اِلِ ددا لِْ ِمَىددم 
ا،ِ الب 

الن يِفبَ ددَر لَِمددن ِهدديَف َأْشددَءِب فِوَءددنل اَلَاَ ددم َذلِدديَف َجددَبْ  َأْدددَمنِأ ِددديَفِ  اْل َِ ددنِا اْلَلِ بددِ ؛  

ْدِ، لَِاِببلَِر ِذّْلبِ 
ِ
ِر اْلَوَادَباِل اْلَمدْذِّليفَ اِل فِوَءدن اَلَاِجودِ   َّلَ ْىِمَوِر ِديفَ اِل اْلَوَاَباِل لَِءَذا اال و 

قِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل اوهلل الانا    و،ل هج ر ّل ور ا ااا «أهمو   الأ يفاا  -اللليفان ك اللص االلهللااا » انظر: (8)

الج ا،بل   -ا اللبلال لى بال الالل يفي اال ىن ور الاالج مناورل جنهلر هحمهلل خواب: قى، األا

 (.53-55ل )ص8002
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َا فِوَءن هِْا َّللِوٍب هِْا َأْ َ نِي   ْدِ، لَِمن َتَبا 
ِ
َوْت ِديفَ اِل اللمَىنِأ هبََذا اال اْلِحْ َمِر فِوَءنل  اَلِدمم

َ  اَلِلِىدَط هِدْا َّلَمدن اَلَ َا ِذّْلدِب اللمَىدنِأ فِدا ِدديَفٍ  راِل  َأن  َهد»ل ث، قنل: ...«اللمَىنِأ  ن َتَ دب 

 .(8)«َأْ َ نهِِءا  َلْ، َبِبْا فِا َغْوِب ِديفَ اِل اللمَىنأِ 

 أيها القارئ العاقل:

لل يف فءمت ا ن أن تمد وو الللديفان ك أيم َ دصن هدا اللوديفص ال ب ديفن 

ِأ ها الم ا  .اا ونطو نل الل ل  ببتوط لم ا اللص َأب مدن ا توننل لو ر   ج أ  ال ب َج  

دددن ك همل ددن  الومددبا م اخدد سو  الرذا ّلددنن هددذا ال ددسي الىددنل  ِهَى  م 

أقهللا ه، القدهلل اا، الل مودر الهلدنهجء، الأف دن ه،؛ لدو ا دم اخد سو ابن دنا،ل 

ددن لد  ك ّلدسي ار  دن ل  ك ّلسي خدنلاء،ل أفدس ب ديفن ِهَى  م   أفس ب يفن ِهَى  م 

ب ن أه-ن اللظو، الاب  َو الوسغر ك ِااب اا ه،؟!؛ الذي جنأ ِهَ َحهللم

ا اا ونطو ن  ا: فإن تىمور الىيف ال ّلذليف لوس أهب   نشن ر أن ب يفن ّلسهد  -رذ 

ل الل ا  اليفان الىيف ال أال ادمءن ببتوط لذا  الىيف ال أبمن ا توننل لو ر   -ّلذليف!

م دديف ال دومن رذا ّلنن اد، الىيف ال تيفقو وص  ج أ ال ب ج أ هلءنل ال نل فدإن الدذي ددم 

ل ّلمددن قددهلل صددح ذلدديف ك أ هبددذا االددد، هدديف  ددديفل ار هحمددهلل اللىددن

 أحاديث متعددة، منها:

 اْلِا َهْىِليفٍا  -5
ِ
  َاْا َاْوهلِل ار

ِ
: َقنَل: َقنَل لِا َ ِديفِل ار

 ِددديفَ اَل اللمَىددنأِ »
 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ل َفَاددَبْأِ  َ   ددم َلَ ْغددِت: «اْقددَبْأ َاَ ددا

ددن   [15]اللىددنأ:  ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ ددن َغَمَ  ِددا اَلرِه  َقددنَل: رِه 

 . (5)اْلَ َ ُتل َفإَِذا َاْولَنِ  َتِىوَسِن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.835ل 830/ 5ل   ّلما )« الربهنن ك ا يفي الاب ن» (8)

 (ل الهذا ل ظ الا  ونن.3011(ل الالا  ونن  ق، )200(ل الهى ،  ق، )1123أخبج  الوخن ي  ق، ) (5)
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دنِا  -8 َخَندَ  َبديْفَي  الَاْا َهْلهلَلاَن ْلِا َألِا َطْ َحَر: َأن  ِاَمدَب ْلدَا اْلَخن 

 
ِ
 ار

 
: َهددن َ اَجْلددِت ل الفودد : ... قددنل امددب اْلِجِمَلددِر َفددَذَّلَب َ وِددا

 
ِ
ٍأ   َ ِديفَل ار

ْ
ٍأ َهن َ اَجْلِ ِ  فِا اْلَ َسَلِرل اَلَهن َأْغَ َظ لِدا فِدا َشدا

ْ
فِا َشا

َأاَل َتْ ِ وديَف  َبدِر »َهن َأْغَ َظ لِا فِوِ ل َ   م َطَلَا لِإِْصَوِلِ  فِدا َصدهلْلِ يل َفَادنَل َبدن ِاَمدِب: 

ْوِف ال  ِا فِا  ِخِب ِديفَ اِل اللمَىنأِ   .(8)«الو 

لءددذ  الىدديف ال أال غوبهددن هبددذا  لبددديفل الال شدديف أن تىددمور ا

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿االددد، ر مددن هدديف ال ددا أال ددن  ار رلودد : 

   .[1-3: ]اللج،﴾ٿ

م هدذ  الىديف ال هبدذا  الا و  فإ لن  ى نو  لحجر قيفبر أن  اديفل رن الدذي ددم 

 .االد، الاليفهنن هبذا اللليفان هيف ار الح و، 

  اددا اللوددث؛ ل مددنل   م دد  هدديف الح ددو،ل فءدديف ِهلدد    ال لمددن أن ار 

 ل فإن االلر اد، الىيف الل أال اليفاهنن اللهلل أن ببقم رلم أّللب هدا  م ءدن

ل م ءدديفي الددذي قددهلل بحم دد  الللدديفان اللددناي الالم ددهللاالل؛ لمللددم أن اددد، ددديف ال 

اللىنأ أال اليفاهننل لوس ألن الىيف ال قدهلل اشد م ت ا دم أ  دنٍي ل لىدنأ فادطل فدإن 

ا الىنحور؛ ألن هلن  دديف  ّللودبال تحدهللثت ادا ذّلب هذا الىو  ال هلل  فو   يفق ه

اللىنأل فىيف ال الوادبالل الدديف ال الندس ل  الدديف ال األ د اال الدديف ال اللديف ل ّلدو 

هذ  الىيف  الغوبهنل ال ا فوءن  هللبث اا اللىدنأل ف دوس هللدم أهندن تحدهللثت ادا 

 اللىنأ أن ب يفن هذا هيف الىو  الهللقو  ك تىمو ءن لد)اللىنأ(. 

ظبي: أن هذ  ال ىمور ِتيفجم  ل مبأال  دنلر  ربجنلور ادا الر من الىو  الهللقو  ك  

ه ن  ءن الاال هن ك الحونال الجهللبدهللال ك أدو االددسيل ثد، رن الىديف ال ال دا تجداأ فوءدن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5153أخبج  هى ،  ق، )  (8)
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 بن  الموبا  الالديفان هدذ  الىديف ال )اللىدنأ( ت دداما  ددنلر رلدم المدبأال الهدا: أ د  

الهلءدن تمدبب  المودبا ل دو يفن لءن اا ون هن ك ال مببلن  ال ا جنأ  فددا الددىيف ال 

ن  ، َأْن ِتدَءو دَأ المبأال اا وص فإن هذ   دنلر ت ل مءن المبأال ها اد، الىيف الل الها هذا الد ل

 ن ل  اا تمبب  الموبا  الذي َبلو ءن ل  االدسي.الالجهللا وص 

ددن  أْزِادد،الر لددا  االن لاوددر ال مددببلن  ال ددا -أن تمددبب  الموددبا  خويفص 

و األّلدرب هدا ايفاهدو الح مدر االلءودر ل ىدمور هدذ  هديف اللنهد -ِذّلب  ك الىيف ال

 الىيف ال لند، اللىنأل الأد أ س لنل نن،ف ا تور شيفاههلل ا م ّلسها:

اللطيفة األوىل، كل آيات املواريث كاا  بابن وهلو اا الء،ااا، ضاقت ا       

 ذلك ت،مية ال،ورة بابم الء،اا:

لودر اللنل در أن ك المن د  اللدن  لنألالدر الحهللب -رن شدنأ ار-الديفو ِأَلدوما 

:  بن  الميفا بث   لت لىو  اللىنأل الب  ويف ا ن قيفل اللسهر الوادناا 

 .(8)«اَلَأْاَجِ  َذليَِف َأن  َدَوَ  رِْ َ اِل َفَبا،ِِ  اْلِموَباِ  فِا َشِببَل ِلَن اللمَىنأِ »

الرذا ا مددت ذلدديفل فمددا المل دديفي أن اليفقدديفو ا ددم هلندددور  دد الل ا بددن  

ِبيفق لن ا م  اوار االالادن الهلن وءدن الاليف  ءدن؛ ذلديف أن ال لودب  الالىيف ل غنلو ن هن

هلءن   ل ك رثب الاقلر أال  هلل  هلو ال فجنأ ال ل بو ال بب، ِبومولءن اِلبيفضدحءنل الك 

َلَوددنِن َدددَوِ  اللُددِ الِل َطِببدد   َقدديِفٌي فِددا َفْءددِ، َهَلددن ِا : »هددذا بادديفل ال  ّلمددا 

الج   ها الح مر الونالر ا م تمدبب  الح د،ل الالجد  ك  ل ف و (5)«اْل َِ نِا اْلَلِ ب ِ 

 .  (4)تخووص الح ،ل الالج    خب ك اليفقيفو ا م المللم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/818اهو، لا امب الواناا )اللب«  ظ، الهلل   ك تلند  ا بن  الالىيف » (8)

 (.5/88« )الربهنن ك ا يفي الاب ن» (5)

 (.5/88« )الربهنن» انظر: (4)
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اله ذا  با أن فء، الظبالو الالمسلىن  ال ا تون    د الل ال لودب هدا 

دن ك هلبفدر اليفاهندن؛ اللدذليف ِتُلدهلل  اللويفص الابأا ور الِتحوط هبن ت ديفن ددو ون هءم 

لور تحوط لنللص ها الخن  ل ِبى لنن هبن ك فءد، المللدم قببلر اال»هذ  األ يفال 

 ل رذن فءا دووو  خب ك لونن اليف ِر اللص الاب   الفءم .«التيفجوء 

الرذا ات الن ا م ّلو ذليفل فإ لن ال شيف      ا م أن   الل  بدن  الميفا بدث 

لىو  اللىنأ انهو ها ايفاهو تىمور الىيف ال لند، اللىدنأل الا ود  فإ لدن قدهلل    د  

م أن ال مببلن  اال ثور ك الىيف ال ال ببمر ها اللنهو األّلرب الدذي ّلدنن ددوو ن ا 

 ك تىمور الىيف ال لند، اللىنأ.

اللطيفااة الناويااة،  تااار ال،ااورة برييااة عااء يااضا  الء،اااا ي ت ااي ت،اامية  

 ال،ورة بابم الء،اا:  

الها المل يفي أن تبتو  ا بن  تيفقو ا لنالجمنق؛ أل   ال دا هدا الدهلل ارل 

 ولمدن  ل الال هدا اج ءدنا ألدا ل دب ها اج ءدنا اللودا  اللوس

 ولمدن  ن ك هودحف الا دهللل الال هدا صدل  المدنن لدا ا دنن  جم  الاب

هلل المون ف لئس بخ  ف اللن  ك الاب  ن. ال  

ْجَمددنِق اَلاللُِودديفِص اْلِمَ َباِاَفددِر َاَ ددم َأن  » :قــال العالمــة الســّيو ي  ااْلِ

ل اَل ِشْوَءَر فِا َذليَِف َتْبتِوَ  اْ َبنِ  َتيْففِو
ٌ
 .  (8)«ِاا

ب اِر دوحن   ا بر اللنللر ها  بن  الميفا بث فأتم هبدن ك  خدب   ا: لمنذا أخ  رذ 

 الىيف الل الل، ِب حاءن لىنلا وءن ك الرتتو ؟! 

رب كذلك، أّل ويه:   خب
 
 قد جياب عن هذا التساؤل ْتساؤّلت أ

 ألوىت هذ  ها ديف ال اللىنأ؟ *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/855لجسل الهللبا الىويفطا )« االتانن ك ا يفي الاب ن» (8)
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ت الن ا دم أن  د الل  بدن  الميفا بدث لىدو  اللىدنأ انهدو هدا ألىلن قهلل ا *

 ايفاهو تىمور الىيف ال لند، اللىنأ؟  

ف ، ال      ّلذليف ا م أن خ ني الىيف ال لآبر اا هوبا  اللىنأ هيف انهدو  *

 ها ايفاهو تىمو ءن لند، اللىنأ؟!

الليف ات الن ا دم ّلدو ذلديفل فإ لدن اللدهلل    د  ا دم أن ال مدببلن  اال ثودر ك 

 ال ال ببمر ها اللنهو األّلرب الذي ّلنن دوو ن ك تىمور الىيف ال لند، اللىنأ.الىيف 

ِق  نلدر خنصدر فددا هودبا   وكذلك أقول: رن خ ني دديف ال اللىدنأ لآبدر ِتَمدبم

رن هودددبا  »المددبأال ِببدددو رلددم الددهلل ون لأدددبهن  دددنلر تلوودد ل هددذ  البدددنلر تادديفل: 

رل الهددذا الخ ددني الوددو هددذ  المددبأال أهددب ِبلنددا لددد  الاددبأان ال ددبب، أهموددر خنصدد

 «.األهمور

رن ديف ال اللىنأ جنأ  فوءن تمببلن  ّللوبال تلمو ك هجنال  ه لدهللاال هدا 

الحوددنالل جددنأ   بددن  الموددبا  ك لددهللابنانل ثدد، جددنأ   بددن  ّللوددبال تدد   ، اددا 

ا ِتخَ ، الىيف ال لآبر اا المودبا ل اللدوس أيم هودبا ل  هيفضديفان  ه لهللاالل الأخوب 

 أال ا م الج  ال حهللبهلل.الر من اا هوبا  المب

اللدديف جددنأ  هددذ  ا بدددر هيفصددديفلر لآبدددن  الموددبا  ال ددا جددنأ  ك أالل 

الىدديف ال فإهنددن ال تلنددا المللددم الددذي أان دد  ك هجوئءدددن خنتمددر لىدديف ال ادددمءن 

اللىنأل الخنتمر لىيف ال جنأ فوءن تمبب  الموبا  الذي ب دداما ثديف ال ّلنه در فومدن 

 ب ل   لموبا  المبأال.

، والالضتااة لالوتبااان، ل  ال ،اام األوش يااء تااا ي  املااضا  اللطيفااة النالنااة

، ثاام ذكاا ت آيااات   ﴾ٱ ٻ ﴿ ب ولااه باادل (، 11، 11، 7يف اآليااات  
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، ثااام ﴾ۅ ۅ ﴿املوارياااث، وقبااال ال ،ااام األ اااض يءاااه يف آ ااا  ال،اااورة قااااش:   

 ُذك ت آية ل ضة تتمم لحكار املواريث:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿فنلىددديف ال لدددهللأ  للدددهللاأ اللدددن : 

. الادرتدد ت ا بدن    دم ِذّلدب   بدن  الميفا بدثل ال دهللبث [8:النساء] ﴾پ

 ا بن  هيفج   رلم ّلو اللن .

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ثددد، ِخ مدددت الىددديف ال للدددهللاأ اللدددن : 

 .[873: ]النساء﴾ ې ى ى ائ ائ

 الِذّلب للهللهن  بر الموبا ل الها خنصر لموبا  اللىنأ.

د  ﴾ۅ ۅ ﴿الالخننا ك هنتوا ا ب وا ال ببم وا لايفل  تلنلم:  ل هيفج 

 ل لن  ّلنفرل هى مء، الّلنفبه، رلم بيفي الهللبا.

أ اا أن بجلددو اللمددهللاأ لنللىددور الهددذا ِبمددلب  لددأن ار الح ددو، 

ل موبا   هللاأ  انلموصنل ال دومن هوبا  المبأال الذي َخ ، ل  الىديف اَل ال ببمدرل ال دا 

 ها ديف ال المبأال.

فومدن ذّلبِتد  هدذا ال  دبب، البلدن    -الليفق وس  -الر   لوظءب لِِ وم انقٍِو ِه َأهٍِو 

وت لندد، اللىدنأ الِشدِبق فوءدن المودبا ل     ل مبأالل الم ملو ك ديف ال ِدمم
االدسها

ِث،  ِخ مت لآبر اا هوبا  اللىنأل الالذي ليف اّل  وِت ل  ك هذا الوحث تهلللوس  ا م 

ل ل  م اللنقدَو الالِملِْودف؛ رذ رن
م
أهدو الحد   ت بب، المبأال ك ال يف بث االدسها

 ب  وء، الوو  الا هللل الأهو الونطو ال ب  وء، الال ألف الوو. 

     

]5[ 
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 املطلب اثلاين

الهذا ت بب، اظو، بوُح ّلذليف لم با  الوس  ا دم ت دبب، االددسي ل مدبأال 

دنل فءدذ  ا بدن    لدت قب   دن ِب  دم رلدم بد نل الك هجنل ال يف بث خويفص  يفي اميفه 

 بى ح  اليفقيفو الهلل .  
ٌ
 الهللبال الهذا ت بب، ردسها

اَلَأْاَجدِ  َذلِديَف َأن  َددَوَ  » :كما قال العاّلمـة برهـاا الـدين البقـا ي 

 .  (8)«رِْ َ اِل َفَبا،ِِ  اْلِموَباِ  فِا َشِببَل ِلَن اللمَىنأِ 

 وآيات المواريث، هي:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ :)اآلية األولى(

 .[7:]النساء ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ )اآلية الثانّية(:

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 .[88:]النساء ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ )اآلية الثالثة(:

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/818اللباهو، لا امب الواناا )«  ظ، الهلل   ك تلند  ا بن  الالىيف » (8)
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 .[85:]النساء ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿ )اآلية الرابعة(:

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[872: ]النساء ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

وقد جاءت النصوص الحديثّية الثابتة تؤكد أا نزول آيـات المواريـث كـاا 

 بسبب النساء:

 لواًل: ببن وهلوش اآلية األوىل:

دص  لاهلل جنأ ك دو   د الل هدذ  ا بدر  دهللبث الأثدبل فأهدن الحدهللبث فخو 

دو  الل الل لأين الللنانل الأهن األثدب فادهلل ال  ا دم أن ددو    اللءدن امديفي اللىدنأ 

 االن تخووص.

دَر اَلَثْلَ َودَر »َقدنَل:  َاْا ِاْ ِبَهَر  الحديث: دَر اَلاْللَدِر َّلج  َ َ َلدْت فِدا ِأيم َّلج 

اْلِجَءدنل اَلاْ َخدِب َاد،  اَلَلدهلِلَهنل اَلَأاْلِ  ْلِا ِديَفْبهلٍلل اَلِهْ، هَِا اأْلَْ َودنِ ل َّلدنَن َأَ دهلِلِهْ، زَ 

 َزاْلِجا اَلَتَبَّللِا اَلاْللَ ِِ ل َفَ ْ، ِ يفَ ِ ل َفَانَل َاُ، اَلَلهلِلَهن: َبدن 
َ
 ِتيِففما

ِ
َفَانَلْت: َبن َ ِديفَل ار

ا َبْ ِىددِ  َاَ وْ  ل اَلاَل َتلَْ ددِأ َاددهلِلالص ددنل اَلاَل َتْحِمددِو َّلددس   اَل َتْبَّلددِ  َفَبد 
ِ
َءددنل اَلاَل َ ِدديفَل ار

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿َتْ َ ِىدددِ . َفلََ َلدددْت: 

 .(8)«[7]النساء:  ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.   1231الا ألا  نت،  ق، )(ل ال2111أخبج  الا جببب  ق، ) (8)
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ُثـوَا النثَسـاَء ، َفنََزَلـْت:»َقنَل:  َاْا َقَ نَااَل  واألثر: پ  ﴿ َكـاُنوا َا ُيَورث

 .(8)«[7]النساء:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ

اِهِلّّيـِة ِمـَن اآْلَبـاِء، َوَكـاَا َكاَا النثَساُء َا : »القنل اْلِا َزْبهلٍل  ََ ـي اْل
َيرِْثَن فِ

ٱ ﴿ ًرا، َفَقـاَل اهللُ َتَبـاَرَ  َوَتَعـاَلى:ُث الّصـِغّيُر َوإِْا َكـاَا  كـاْلَكبِّيُر َيرُِث َوَا َيـرِ 

ـــــاء:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴾ ٿ ٿ﴿رَِلدددددم َقيْفلِدددددِ :  [7]النس

 .(5)«[7]النساء: 

 ثاويًا: ببن وهلوش اآلية الناوية:

   لت 
 
بمد يف   تىدُ ط  ا بر اللن ور ك اهدبأال الللنادن أتديفا اللودا

 ا،م الولن .

لِودِ   فَلْا َجنلٍِب  رَِلدم َ ِدديفِل  َقنَل: َجنَأْ  اْهَبَأاِل َددْلهلِل ْلدِا الب 

 
ِ
 َهنَتددنِن اْللََ ددن َدددْلهلِل ْلددِا  ار

ِ
لِنْللََ ْوَءددن هِددْا َدددْلهلٍلل َفَانَلددْت: َبددن َ ِددديفَل ار

ِءَمدن َأَخدَذ َهنَلِءَمدن َفَ دْ، َبدهلَلْق َلِءَمدن الب   ال اَلرِن  َام  لِوِ  ِق َِو َأِليفِهَمن َهَليَف فِا ِأِ هلٍل َشِءوهلل 

ل َفَاددنَل  ل اَلاَل ِبلَْ َحددنِن راِل  اَلَلِءَمددن َهددنل  ل «َيْقِضــي اهللُ فِــي َ لِــَك : »َهددنال 

 
ِ
ِءَمدنل َفَادنَل:   َفلََ َلْت  َبِر اْلِموَباِ ل َفَأْ َددَو َ ِدديفِل ار ِِ »رَِلدم َامم َأْ ـ

 .(4)«اْبنََتْي َسْعٍد الُثُلَثّْيِن َوُأّمُهَما الُثُمَن َوَما َبِقَي َفُهَو َلَك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ّلمن «ت ىوب »(ل الها طببا  اوهلل لا  موهلل ك: 188 ق، )« هول  »أخبج  اوهلل البزا  ك:  (8)

 ق، « ت ىوب »(ل الالا جببب ك: 231/ 8ل حنفظ الا  جب )« اللجنا ك لونن األدونا»ك: 

 (ل الهيف هبدو صحوح االدلنا.2111)

 (. 2113 ق، ) « ت ىوب »أخبج  الا جببب ك:  (5)

(ل الصحح  8380(ل الالا هنج   ق، )8038(ل الالرتهذي  ق، )8238أخبج  أليف ااالا  ق، ) (4)

 ْلِا »اهللا ها أهو الل ،: قنل الرتهذي: 
ِ
َ هلِلبث  َ َىا  َصِحوح  اَل َ ْلِبِفِ  راِل  هِْا َ هلِلبِث َاْوهلِل ار

هلِل ْلِا َاِاووٍ  ْدَلنِا (: »3311 ق، )« المى هلل  »ل القنل الحنّل، ك: «ِهَحم  َهَذا َ هلِلبث  َصِحوِح ااْلِ

َجن ِ   ل الالافا  الذهوا.«اَلَلْ، ِبَخبم
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رلم َ ْوب االدسي ل مدبأال ك هيفاجءدر البجدول الَأْخوِدب  -  ميف ار-فن ظب 

 الايفَي ليف ّلن يفا بلا يفن.

 ثالًنا: ببن وهلوش اآلية النالنة:  

ا ّلدنن ببثد  أخديفا  ا بدر اللنللدر ك جدنلب   لت  ل الهل ديفي أن جدنلب 

ٱ ٻ ﴿الللن ل القهلل   لت فوءا   ب ن ال سلر؛ ا بر اللنللرل الا بر الباللدر: 

 .[872: ]النساء ﴾...ٻ ٻ ٻ پ پ 

 الهذا هيف هللم  دهللبث َجدنلٍِب 
ِ
 ل َقدنَل: َجدنَأ َ ِدديفِل ار

 هِدْا اَلِضديف،ِِ ل َفَلَاْ دِتل َفِاْ دِت: َبِليفِا ِال اَلَأَ ن َهِبب   اَل َأاْ 
 
َأ اَلَص   َاَ ا ِاِول َفَ يَفض 

 لَِمِا الِموَباِ ؟ رِ  َمن َبِبِثلِا َّلسََلر ل َفلََ َلْت  َبِر الَ َبا،ِ ِ 
ِ
 .(8)َبن َ ِديفَل ار

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿فإن الماويفا لآبر ال دبا،  هلدن هدا  بدر: 

ل الأهدن أالل  ا تلنو  ا م  دنل جدنلٍب ؛ ألهنن ها ال[85: ]النساء ﴾...ک

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿هددذ  ا بددرل أالددا قيفلدد  تلددنلم: 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ل  فاهلل   ل هد   بدر [85: ]النساء ﴾...ڀ ڀڀ

 ل الار أا ،.  [88: ]النساء ﴾...ڳ ڱ ڱ 

ا ك: لذليف فإن االهني الوخن ي   : »(5)«صحوح »ل ليف 
ِ
َلنِا َقديْفِل ار

ۓ ... رلددم قيفلدد :  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ﴿َتَلددنَلم: 

َمرِْضــُت »ل َبِاديفِل: ل ثد، ذّلدب  دهللبث جدنلب [85:]النسـاء ﴾ ڭ ڭ ڭ

 
ِ
َوَأُبو َبْكرٍ، َوُهَما َماِشَّياِا، َفَأَتانِي َوَقْد ُأْغِمَي َ َلـّي،  َفَعاَدنِي َرُسوُل اهلل

 
ِ
ْقـُت، َفُقْلـُت: َيـا َرُسـوَل ، َفَصّب َ َلـّي َوُضـوَءُه َفَأفَ َفَتَوّضَأ َرُسوُل اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5151(ل الهى ،  ق، )531أخبج  الوخن ي  ق، ) (8)

 (.1383(ل  ق، الحهللبث )512/ 2) (5)
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ْبنِـي بَِشـْيٍء َحّتـى َنَزَلـْت  َِ ، َكّْيَف َأْصنَُ  فِي َمالِي؟ َكّْيَف َأْقِضي فِي َمالِي؟ َفَلْم ُي
ِ
اهلل

 «.آَيُة الَمَواِريِث 

 :قال الحافظ ابن حَر 

ِل اْلَ دَبا،ِِ :» گ ﴿َقيْفَلدِ :  اَلَقهلْل َتَ ن َا اْلِوَخنِ ُي لِدَذليَِفل َفَ دْبَجَ، فِدا َأال 

ل ِثدد،  َدددنَ  َ ددهلِلبَث َجددنلٍِب ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭرَِلددم َقيْفلدد :  گ گ ڳ

ل  ... َفِمدَباِا اْلِوَخدنِ يم لَِايْفلِدِ  «َ   م َ َ َلدْت  َبدِر اْلِمودَباِ  »اْلَمْذِّليفَ ...ل اَلفِا  ِخِبِ : 

َشدنَ اِل رَِلدم َأن  ِهد«: ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿رَِلدم َقيْفلِدِ  »فِا ال  ْبَجَمِر:  َباَا َجدنلٍِب ااْلِ

دددن اْ َبدددِر ﴾...ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿هِدددْا  َبدددِر اْلِمودددَباِ  َقيْفلددد : ل اَلَأه 

 َقيْفِلددِ : 
َ
ل َفَىددَوْأتِا فِددا ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿اأْلِْخددَبال اَلِهددا

دن َّلنَ دْت ِهْجَمَ در  فِد ل ِخِب َتْ ِىوِب َهِذِ  الُىيفَ اِل َأ  َءن هِْا  ِخِب َهن َ َ َل  ا َفَ َأن  اْلَ َسَلَر َلم 

 .(8)...« َبِر اْلَميَفاِ بِث اْدَ ْ َ يْفا َالَْءن َفل لت اْ َبر اأْلَِخوَبال 

اَلَبْظَءِب َأْن ِبَادنَل َأن  ِّلدسص هِدَا اْ َبَ دْوِا »، يف موض  آخر: وقال الحافظ 

د ن َّلنَن فِوَءن ِذّْلِب اْلَ َسَلِر؛ َ َ َلْت فِا َذليَِفل َل ِدا  اْ َبدَر اأْلاِلَلدم َلم  ن َّلنَ دِت اْلَ َسَلدِر َلم 

؛ َّلَمن َّلنَن  ْخيَفاِل هَِا اأْلِيم
ر  لِِموَباِ  ااْلِ ٌ  َأاْل ِأْخدت  »لا َهْىِليفٍا َبْاَبِأ: افِوَءن َخنص  اَلَلدِ  َأ

 لَِىدلهلٍَل َصدِحوٍحل اْددَ ْ َ يْفا «هِْا ِأين 
ُ
دنٍصل َأْخَبَجدِ  اْلَوْوَءِادا ل اَلَّلَذا َقَبَأ َدْلهلِل ْلِا َألِدا اَلق 

هِوَباِ  َغوبه، ها االخيفال َفلََ َلِت اأْلَِخوَباِلل َفَوِوُح َأن  ِّلسص هَِا اْ َبَ ْوِا َ دَ َل فِدا  َااْ 

ِر َجنلٍِبل َل ِا  اْلِمَ َل مَ  لِِ  هَِا اْ َبِر اأْلاِلَلم َهن َبَ َل  ِ  لِنْلَ َسَلرِ  و 
 «.قِ

 ، مبّيثنًا:ثم قال الحافظ 

ن َدَوِ  ِ ِ ال»  َدْلهلِل ْلدِا اَلَأه 
ْ
ِر اْللََ ا و 

ن فِا قِ لَِءن َفيَفَ َا هِْا َ هلِلبِث َجنلٍِب َأْبا  ِل َأال 

ِءَمن َأْن َبِبَثن هِدْا َألِوِءَمدن َفلََ َلدْت  لِوِ  اَلَهلِْ  َامم :  ﴾گ گ﴿الب  اْ َبدَر َفَادنَل لِْ َلد،م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.811ل 813/ 2« )ف ح الون ي شبّج صحوح الوخن ي» (8)
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ْ َدْلهلٍل الُلِ َلْوِال اَلَقهلْل َلو لِْت ِدَونَق ِ 

 ال  يْففِوِ   َأْاِط اْللََ ا
ِ
 .(8)«هِْا اَلْجٍ   َخَب ِهلَنَ ل اَللِنر

 رابًعا: سبب نزول اآلية الرابعة: 

 ﴾... ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿  لت ا بدر الباللدر؛ أالدا: 

 ل ك: )األخيفا  الماوان  الاألخيفا  ألا(.[872:]النساء

 ل َقددنَل: اْشددَ َ ْوِت اَلِالْددهلِلي َدددْوِ  َأَخدديَفاٍ ل َفددهلَلَخ َاددْا َجددنلٍِب 
 
َو َاَ ددا

 
ِ
ل َأاَل َ ِددديفِل ار

ِ
ل َفددلََ َ  فِددا اَلْجِءددال َفَأَفْاددِتل َفِاْ ددِت: َبددن َ ِددديفَل ار

ََخيَفاتِا لِنلُلِ ِث؟ َقنَل: 
ِ
ْنِب؟ َقنَل: «َأْ ِىاْ »ِأالِصا أل ِثد،  َخدَبَ  « َأْ ِىاْ »ل ِقْ ِت: الم 

  دن هِدْا اَلَجِلديَف َهدَذال اَلرِن  اَر َقدهلْل َأْ دَ َل َفَودو َا َبدن َجدنلِِبل اَل ِأَ اَ  َهوم »اَلَتَبَّللِال َفَادنَل: 

ََخيَفاتيَِف َفَجَلَو َلِءا  الُلِ َلْواِ 
ِ
ِأْ ِ َلدْت َهدِذِ  اْ َبدِر »ل َقنَل: َفَ نَن َجدنلِب  َبِاديفِل: «ال ِذي أل

 :
 
 . (5)«[872]النساء:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿فِا

ا ل، ب دا لد  َبيْفَهئدٍذ الالدهللل الال ِبانل أ» :قال اإلمام ابن المنذر  ن  جنلب 

 .(4)«اللهلل؛ ألن الالهلل  ِق و بيفي ِأِ هلٍلل ال  لت  بر ال سلر للهلل ذليف

اَلاَبدنِ  » :قال العاّلمة برهـاا الـدين البقـا ي  َّلَمدن -َفَجِمودِ  َهدِذِ  البم

 ِدِا َأْن َبِ ديفَن اْلَمْجِمديفِق َ نطَِار  لَِأن  َدَوَ  ِ ِ الِل  َبنِ  اْلِموَباِ  اللمَىدنِأ؛ اَلِبمْ  -َتَبا

 (3)«َدَوو ن؛ اَلاِر َأْاَ ،ِ 

]5[ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(58/1« )ف ح الون ي شبّج صحوح الوخن ي» (8)

 (.8223 ق، )« دلل »أخبج  أليف ااالا ك:  (5)

 (.8813(ل هىألر  ق، )1/381« )االشباو ا م هذاه  الل منأ» (4)

 (.1/811« ) ظ، الهلل   ك تلند  ا بن  الالىيف » (3)
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 املطلب اثلالث

 ويتضح  لك من خالل آيات المواريث، يف تعبّيرين اثنّين فّيها:

 ك هيفضلوا: التعبّير األول:

  ﴾... ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿لنلم ك األالالا : قيفل  ت الموض  األول:

 .[88:]النساء

 .(8)«لسلا ها الموبا  هلو  وو  الول وا» والمعنى:

قيفلد  َجدو  شدأِ  ل ك االخديفال الاألخديفا  األشدانأ أال ألا:  الموض  الثـاين:

 .[872:]النساء ﴾... ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿

ذّلب هلددو الرن ّلددنن اليف ثدر هخ  ندوا رخدديفال الأخديفا  ف  د» والمعنـى أيًضـا:

 .(5)« وو  األخ وا

لاهلل أ اا ار أن ب يفن الماون ل أال الم ودنل هديف  دظ األ لدمل الب ديفن  دظ 

ل ل دنن «لأل لدم  ودف  دظ البجدو»البجو هلن هلىيفل ن رلم األ لم؛ أل   ليف قدنل: 

ڳ ڳ ڱ  ﴿الماون  هيف البجول ل ل  دوحن   جلو الماون  لأل لمل فادنل: 

 .(4)﴾ڱڱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.810لمحمهلل ا ا الونليف  )ص« ص يفال ال  ندوب» (8)

 (.833)ص« ص يفال ال  ندوب» (5)

 (.1/8081) «الخيفاطب -ت ىوب الملباالي » (4)
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ا » :ّيد رضـا قال العاّلمـة محمـد رشـ َفَ َأ  دِ  َجَلدَو رِْ َ  اأْلِْ َلدم ِهَادب   

َتْوِال َأاْل َجَلَ دِ  ِهديَف اأْلَْصدِو فِدا ال  ْمدِببِ ل اَلَجَلدَو  َّلِب هِْلَ ِ  َهب  نل اَلَأْخَوَب َأن  لِ ذ  َهْلِبالف 

َضنَفِر رَِلْوِ ل اَلَليْفاَل  ِو لِناْلِ َّلِب َهْحِميفال  َاَ ْوِ  ِبْلب   َذلِديَف َلَادنَل: لأِْلِْ َلدم  ِْودِف رِْ َ  الذ 

دَونِ  َلْلدهلَلِ  َّلَمدن َتدَبا ا اَل ِبِ ودهلِل َهدَذا اْلَمْللَدمل اَلاَل َبْ َ دئِِ، الىم َّلِبل اَلرِذ  َأِقديفِل:  ;َ ظم الذ 

ددهلِل َهددَذا َهددن َتددَباِ  فِددا َلِاو ددِر اْلَ ددَبا،ِِ  فِددا اْ َبَ ددْوِا هِددْا َتْاددهلِلبِ، َلَوددنِن َهددن لإِْلِ  َ ددنِ  اَلِبَمبم

ددنل َأاْل َهددَ  ِهَانَلَ  ِددِ  لَِمددن لِ ددُذِّليفِ  َّلَمددن َتددَبا فِددا َفددَبا،ِِ   ددِببِح ِهْنَ ا  لِددنْلَملِْنيفِ  الو 

ْخيَفالِ   .(8)«اْليَفالهلَِلْبِال اَلاأْلََخيَفاِ ل اَلااْلِ

َجَلَو َ دظ  اأْلِْ َلَودْوِا ِهديَف اْلِمْادهلَلاِ  » :وقال العالمة الطاهر ابن  اشور 

َ  لِدِ ل ال ِذي بِ  َي َتْلوِدوِا َ دظن لأِْلِْ َلَودْوِا َ   دم ِبَادهلل  َّلِبل اَلَلْ، َبِ ْا َقهلْل َتَادهلل  ِ  لِِ  َ ُظ الذ  َاهلل 

َّلِب هَِا اأْلاَْلاَلِا َاَ م َ ظم اأْلِْ َلم هِدلِْءْ،ل اَلَقدهلْل َّلدنَن  َفِل َِ، َأن  اْلِمَباَا َتْاِلوِف َ ظم الذ 

ن َْن ِبَما ا لِلَْحيِف: لأِْلِْ َلم  ِْوِف َ ظم َذَّلٍبل َأاْل لأِْلِْ َلَوْوِا هِْلِو َ ظم  َهَذا اْلِمَباِا َصنلِح 
ِ
أل

بَمنِأ رَِلم َأن  َ دظ  اأْلِْ َلدم   ااْلِ
َ
َذَّلٍبل ... اَلَل ِْا َقهلْل ِأالثَِب َهَذا ال  ْلوِوِب لِلِْ َ ٍر َلنِوَ ٍرل اَلِها

ْبِق َأَه،   َّلبِ  َصنَ  فِا اْا َِونِ  الم   .  (5)«هِْا َ ظم الذ 

هودبا   رلم فن،هللال هذا ال لووب؛ رذ جلدو ار الح دو، -لن   ار فويف-فن ظب 

هيف األصو الاألددن ل الا ود  ِبحمدو هودبا  الدذّلبل  -لل  ن ّلن ت أال أخ  ن-المبأال 

ف ددنن  ددظ األقدديفا؛ الهدديف )الددذّلب( لمىددملونت  التولنتدد ل هحمدديفال  ا ددم َ ددظم 

ّلب( هدديف )األ لددم(؛ رذ  ظءددن هدديف  ل اللدديف ّلددنن  وددو  )الددذ  ددن ال أالال  المل ددرب أدند 

 «.لأل لم  وف الذّلب»األدن  لانل ار تلنلم: 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿قيفلدد  تلددنلم ك هوددبا  األلدديفبا:  التعبّيــر الثــاين:

 .[88:]النساء ﴾ۅ ۅ ۉ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/338لمحمهلل  شوهلل  ضن )« ت ىوب الملن » (8)

 (.1/813لمحمهلل الننهب الا انشيف  )« ال حببب الال ليفبب» (5)
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رذا ل، بيفجهلل اللهلل ل ِم يفف م بأخذ األا ال دو الدهلل ادهللي األيل أهدن الدهلل  والمعنى:

 وت ا بر ا م أن فبضءن الل ث الدد  ت ادا  ودو  األال فندد هللل  الجيفاهن فاهلل

 .(8)الل منأ هبذا الى يف  ا م أن األا بأخذ الونقا للهلل أخذ األي  وووءن

: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ك قديفل ار تلدنلم:  ،قال سعّيد بن جبّير 

ِ  الُلِ ِث اَلَلِاو ِر اْلَمنِل لأِلَام »  .(5)«َفألِهم

اْلِلَ َمدنِأ َاَ دم ... َأ  دِ  رَِذا اْ َ دَبَا اأْلََلديَفاِن َّلدنَن لِدأْلِيم  َأْجَم َ » :قال ابن رشد 

 .(4)«[88]النساء:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ﴿الُلِ ِث اَللأِْلَِا اْلَونقِا؛ لَِايْفلِِ  َتَلنَلم: 

هديف األصدو الاألددن  الا ود  )األم(  وو  المبأال ل الهدا  فكاا هنا أيًضا:

 .)األب( مو  وو  البجول الهيف 

ل )المـرأة(أن المدببلر االددسهور  اادت أضدلف المخودوا؛  من  لك: وُيفهم

 .)الرجل(فَجَل ت  وووءن هيف األدن  الالاناهللال ال ا ب اب  ا وءن  وو  

ايفا  ؤالددلن لاادور:  ڳ ڳ ڱ ﴿الك هذا  ٌا ا دم هدمالأ الدذبا صدهلل 

ل  ادديفل لءدد،: ا وددبفيفا اددا أددنهب الددل صم رلددم هددذ  الح مددر الونلغددرل ﴾ڱ

ال اأ هددذا ال  ددظل فددإن تددهلللبت، هددذا المللددم لددذه  اددا أذهددن  ،  الملمدديفاال هددا

ل الهللّل، رلم ت ببٍ، ل مدبأال لدوس لد   الانصبال اَلَهَ، الظ ، الذي ت اميفنل لو تحيف 

 هلوول الالحمهلل ر.

]5[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.511ل ىلهللي )ص« توىوب ال بب، الب ما»(ل ال 3/5103أللا زهبال )« زهبال ال  ندوب» انظر: (8)

 (.1305 ق، )« ت ىوب »أخبج  الا ألا  نت،  ك: (5)

 (.1/583« )ا وهللمج ءهلل الهننبر اللهللابر الم» (4)
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 املبحث اثلاين

ال اءودددرل الاألالدددر اللويفبدددرل ك هدددذا الموحدددث أادددبض للددد  المىدددن،و 

أ  الالميفاقف االدسهور ال ا بظءب فوءن ج وصن هحن لر ال مبب  االددسها لمدا تجدب 

ه لهللب ن ا م    المبأال ك الموبا ل همن بهللل ا م الم ن در اللظومدر ال دا تحظدم 

م   رلم أ للر هننل :  هبن المبأال ك هذا ال مبب  البلن  اللنال الح و،ل القهلل قى 

ا هدا لب األولالمط : َزْجِب االددسي لمدا َط  د  اهبأَتد  ك هدبض هيفتد  فدبا  

 تيف بلءن.

: َجَلددو االدددسي  بهددنن المدبأال هددا الموددبا  ر وددنأ لىددلا المطلـب الثــاين

 الجنه ور. 

: َجَلو االدسي  بهنن المبأال ها المودبا  تىد ط  شدونن  المطلب الثالث

 ا م فناو ذليف. 

ال ءدددنالن ك  ددد  المدددبأال ك  حنلر : اا ودددن  الودددالمطلـــب الرابـــ 

 الموبا  ضسل الاهللي اه هللاأ.

 

 

]5[ 
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 املطلب األول

ــــد  وا   ـــى  ق ـــندت إل ـــراث إ ا ُأس ـــببا يف المّي ـــة س ـــل أا الزوجّي األص

أال هن  زالجءن قوو  المن ار طسق ن  جلوصن رذا هنتت ، وُيلَحق بالزوجة:(8)صحّيح

 .(5)ا اانأ اهللانل الديفاأ أّلنن النس  لن وءن أي ال 

فدإن ّلدنن زالِجءدن قدهلل ط  اءدن ك  دنل صدح  : فدس  فأما المطلقة  الًقا بائنًا:

 .(4)تيفا   لولءمن لإجمنق ا منأ المببلر

فإ ددد  ال ببثءدددن لددديف هنتدددت قوَ ددد   وإا كـــاا قـــد  ّلقهـــا يف مـــر  المـــوت:

ن  .(3)رجمنا 

ل (2)ل الالمنل ودر(2)فدإن جمءديف  ال اءدنأ: الحل ودر و مـات هـو قبلهـا:وأما ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ  اْهَبَأال  الليف ها غوب اخيفل أال خ يفال؛ لحهللبث اوهلل ار لا هىليفا    (8) ل فِا: َ ِجٍو َتَ ال 

ل اَلَاَ ْوَءن اْللِ  هلَلاِ  َّلنهِس  هلَلاَ ل َفَانَل: َلَءن الو  اِلل َفَمنَ  َالَْءنل اَلَلْ، َبهلْلِخْو لَِءن اَلَلْ، َبْ ِبْض َلَءن الو  هلل 

 اَللَ 
ِ
َقَضى بِِه فِي بِْرَوَع » :َءن اْلِموَباِ ل َفَانَل َهْلِاِو ْلِا ِدلَنٍن: َدِمْلِت َ ِديفَل ار

ل ل وان  اللسهر هحمهلل  -شبّج الب وور»(ل الا ظب: 8551ل أخبج  أليف ااالا  ق، )«بِنِْت َواِشٍق 

 (.55)ص« هحوا الهللبا

ربسؤ ل البم يف رهىنّلءن لنلبجلر الليف لغوب ألن البجلور زالجر ب حاءن طس  ال ال  الأءن   ال  (5)

 (. 1/331اللا قهللاهر )« المغلا» ضنهنل الال اللا الال شءيفا الالصهللا  جهللبهلل. 

 (.1/331اللا قهللاهر )« المغلا» انظر:  (4)

 (.51/13« )المجميفق شبّج المءذا: ت م ر المنولا» انظر: (3)

 (.1/511لممس األ،مر الىبخىا الحل ا )«  الموىيفن» انظر:  (2)

 (.313/ 8« )ه   نشور الهللديفقا-المبّج ال ووبل هلل ابب» انظر:  (2)
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ل ا دم تيف بلءددن هلد  هلنه ددر لدد  (5)ل الالحلنل ددر(8)الهديف المددذه  الادهللب، ل مددنفلور

للاو  قوهلل ؛ رذ ر   قهلل َقَوهلَل  بهنهنن ها الموبا ل اللدذليف ِبىدما ال اءدنأ هدذا 

النس : )طسِ  ال ن م أال ال با (
(4). 

  ك جمو  قيفا وا الموبا  ك الوسا االدسهورل الَ ص  ا و  الهيف الملميفل ل

 (.551(ل الالىيف ي ك المناال  ق، )55الان يفن الموبي ك المناال  ق، )

 األدلة  لى توريث المطلقة  الًقا بائنًا ُيّتهم فّيه الزو  بالفرار من توريثها:

 استدل الَمهور  لى  لك باألثر والمعقول:

 أما األثر:

ْ َمِا ْلددَا َادديْفٍو فَلددْا أَ  ْ َمِا ْلددِا َادديْفٍو: َأن  َاْوددهلَل الددب  لِددا َدددَ َمَر ْلددِا َاْوددهلِل الددب 

  دنَن َثَءدن ِاْلَمدنِن ْلدِا َا   هِلْدِ  َلْلدهلَل  َط  َ  اْهَبَأَتِ  اْلَو  َر اَلِهيَف َهِبب   َفيَف  

تَِءن  .(3)اْ ِاَانِأ ِاهلل 

  أ دهللل ف دنن ل ف د، بل دب ا ودالّلنن ذلديف لمحادب هدا الودحنلر 

ن هلء،  .(2)رجمنا 

 وأما المعقول: 

فءيف أن تن واءن ضبا  هح ل الهيف بدهللل ا دم قودهلل   بهنهندن هدا اال  ل 

َثد  لحبهن د  هدا اال  ل  فولنق  للاو  قوهلل ل ّلمن ِببُا قوهلل الانتو رذا ق دو ِهيَف م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/102أللا ردحن  الموبازي )« المءذا ك فار االهني المنفلا» انظر:  (8)

 (.8/351اللا قهللاهر الماهللدا الحلو ا )« ال نك ك فا  االهني أ مهلل» انظر: (5)

 القهلل ِبَللْيِفِن ال اءنأ ل : لنس  المبب .  (4)

 (.51581 ق، )« ال ربا»أخبج  الووءاا ك:   (3)

 (.1/331اللا قهللاهر )« المغلا» انظر:  (2)
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ن ل اب  الءن  .(8)فرت  المبأال  ولئذ لىو  ال الجور افل 

 اءن اا المودبا ل فِودَباُ ا ود  قودهلل ل ّلمدن قدنل  أ   قوهلل رلننل والمعنى:

 َتَلنَلم ِ ا  رَلْودِ ل َبْللِدا َهدَذا : »اْلِا ِدوِببا 
ِ
َّلنِ يفا َبِايفِليفَن: َهْا َفب  هِْا ّلَِ نِا ار

 .(5)«اْلِحْ ،َ 

دن لحد   -  ميف ار-أال تبا  أن ك تمبب  االددسي لءدذ  المىدألر ا رتاه 

ن ل ون ا ل بجدو أن ب  دب هجدبا ت  ودب ك االا دهللاأ ا دم المبأال الاارتاف  هندنل الزجدب 

 اءنل لو رن هذ  المىألر هدا المىدن،و ال دا ادد للوت هدا األصدو اللدني؛  انبدر 

 لح  المبأال. 

 فنلحمهلل ر ا م  لمر االدسي الّل م هبن  لمر.

 

 

]5[ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/1332ل   و ا )« ال ا  االدسها الأال  » (8)

 (. 1/511« )الموىيفن»ذّلب  الىبخىا ك:  (5)
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 املطلب اثلاين

من المعلوم أا اإلسالم قد حّذر أشد التحذير من إحّياء سنن الَاهلّية بعـد 

 أا أبطلها ومحاها:

َأَا ُكُل َشـْيٍء ِمـْن »... قنل:  ل أن  ديفل ار اا جنلب 

اِهِلّّيِة َتْحَت َقَدَمّي َمْوُضوعا  ََ  .(8)...«َأْمرِ اْل

دن فِا َهِذِ  ا» :قال اإلمام النووي  ْلِجْمَ ِر رِْلَننِل َأْفَلنِل اْلَجنِه ِو ِر ... اَلَأه 

( َفإَِشنَ ال  رَِلم رِْلَننلِ ِ َقيْفِلِ    
 .(5)«: )َتْحَت َقهلَلَها

 وكذلك حّذر اإلسالُم من الناشرين لهذه السنن الَاهلّية:

 َاْا اْلِا َاو نٍ  
 
 »َقنَل:  ل َأن  الل وِا

ِ
 َأْبَغُض النّاِس إَِلى اهلل

اِهِلّّيِة، َوُمّطِلـُب َدِم اْمـرٍِئ بَِغّْيـرِ  ََ ْساَلِم ُسنَّة اْل ي اإْلِ
َثاَلَثةا: ُمْلِحدا فِي اْلَحَرِم، َوُمْبَتٍغ فِ

 .(4)«َحٍق لُِّيَهرِيَق َدَمهُ 

ْدَسِي ِددل َر اْلَجنِه ِو دِر(: » :قال الحافظ ابن حَر  َقيْفِلِ : )اَلِهْوَ ٍغ فِا ااْلِ

ِمَباِا َهْا ِبِببهلِل َلَانَأ ِدوَباِل اْلَجنِه ِو دِر َأاْل رَِشدنَاَ َءن َأاْل َتلِْ ودَذَهن. اَلِددل ِر اْلَجنِه ِو دِر قِوَو: الْ 

اْدِ، ِجلٍْس َبِلُ، َجِموَ  َهن َّلنَن َأْهِو اْلَجنِه ِو ِر َبْلَ ِمهلِلالَ ِ  ... اَلَبْ َ ِحِ  لَِذليَِف َهدن َّلدنِ يفا 

ْدَسِي لَِ ْبّلِ ِ َبْلَ ِاهلِلالَ ِ ل اَلاْلمِ   .  (3)«َباِا هِلِْ  َهن َجنَأ ااْلِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5852 ق، )« صحوح »أخبج  هى ، ك:  (8)

 (.2/528ل ليفالي )« شبّج صحوح هى ،» (5)

 (.1228 ق، )« صحوح »الوخن ي ك:  أخبج  (4)

 (. 58/855« )ف ح الون ي» (3)
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الأهو الل د، هدا  الرذا ِا ، هذال فإن االدسي ك شخص الوحنلر 

للهلله،ل قهلل قب   أن ر   البجو االن المبأالل أال ا  انص المدبأال  اءدن ك المودبا  

 التي أبطلها اإلسالم:ر ونأ لىلا الجنه ور 

َجدنِل ِاالَن » :َقاَل َ ْيُد ْبُن َثابٍِت  َهَذا هِْا َاَمدِو اْلَجنِه ِو دِر َأْن َبدِبَ  البم

 .(8)«اللمَىنأِ 

َجنِل ِاالَن اللمَىنأِ » ويف َلْفٍظ:  .(5)«َهَذا هِْا َقَانِأ َأْهِو اْلَجنِه ِو ِر: َبِبِ  البم

ل الهيف أا د، األهدر  لنلميفا بدثل لمدءناال  دديفل فءذا زبهلل لا ثنلت 

ا أالا،ددو أه دد :  ؛  وددث قددنل اللوددا ار  »... الهدديف ِبلددهللم

ِبابم  أن  بهنن المدبأال  ل هذا هيف (4)...«اَلَأْاَ ِمَءن لِنْلَ َبا،ِِ  َزْبهلِل ْلِا َثنلٍِت 

ها اال   أال ا  انصءن  اءن ها امو أهو الجنه ور الذبا ّلدن يفا بمللديفن اللىدنأ 

يفن ل  البجنلل الال شيف أن  هذا ّلنن هدا الجنه ودر تودبُ  ف ن لجءدو الموبا  البخوم

اظو،؛ فإن اللىنأ لال ءا أ د  لنلمدنل هدا البجدنلل فل ىديفا الح د، الألن ديفا 

 .  (3)الِح مرل فا يفا لأهيفا،ء، الأخنمالا ك   ا،ء،

لذا فإن الاب ن اللظو، قهلل أالضح لجسأ أن جمو  البجنل الاللىدنأ بىد يفالن 

لمن ِبهلللا ك   ، ار ك أصو اليف اثر الرن ت نالتيفا لحى  هن فبض ار ل و هلء، 

 :   (2)ل  رلم الموت

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿قنل ار ا الجدو: 

 .[7: ]النساء ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8331 ق، )« دلل »أخبج  الهللا ها ك:   (8)

 (.35020 ق، )« هول  »أخبج  الا ألا شوور ك:   (5)

 (. 511 ق، )« دلل »(ل الالا هنج  ك: 3335 ق، )« دلل »أخبج  الرتهذي ك:  (4)

 (.1/11« )ت ىوب الابطوا» انظر:  (3)

 (.8/853« )ت ىوب الا ّللوب» انظر:  (2)
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ــي  ــال اإلمــام القر ب اْقَ َاددِت اْ َبددِر: اِلِجدديفَا اْلَحددظم اَلالل ِوددوِ  » :ق

ا َاَ دم اْلَجنِه ِو د ال َ اص ِغوِب اَلاْلَ وِوِب َق ِدوس  َّلدنَن َأاْل َّللِودب   ﴾ٱ ٻ﴿ِر َفَادنَل: لِ و 

ا﴾پ پ ﴿  .(8)«ل اَلَهَذا َأنِهب  ِجهللص

: َلَوددنن لددد ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿اَلَقيْفِلددِ : » :وقــال العالمــة ابــن  اشــور 

ن َتَب َ » ل اَلَتلِْووص  َاَ دم َأن  اْلَحد   )َما َتَرَ  الَوالَِداا واألقَربوا(؛ لَِاْوهلِل َتْلِموِ، «هِم 

أٍ ِهَ َل م   لِِ وم ِجْ ٍأ هَِا 
ْ
 .(5)«اْلَمنِلل َ   م اَل َبْىَ ْأثَِب َلْلِاِءْ، لَِما

ثديفن اللىدنأ » :وقال العالمة برهاا الدين البقـا ي  اللمدن ّلدن يفا ال بيف م

«: همدن تبّلديفا»ل اللاودهلل ال ودببح ك ال أّلودهلل قدنل هيفضد : ﴾پ پ﴿قنل: 

ا رلدم أ د  ال فدب  لودلءا اللدوا البجدنل ك ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿ ؛ هموب 

ن لايفلد  رلدهللاال  همدن الابا الذي هيف ددو ا التودببح    اال  ل ثد، زاا األهدب تأّلودهلل 

ل ثد، ادبو لدأن ذلديف ا دم الجد  الحد ، ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿قو   ل  ببب اللنهدو: 

لانلدد  اددا األالل لنللودد  ا ددم  -لسا لددنأ لدد -ن الددذي ال لددهلل هلدد  فاددنل هوومل دد

ا الاجو ن هوومل ن﴾ٿ ٿ﴿«: أالا»االخ ونص ل اهللبب   .(4)«؛ أي: هاهلل   

هبذا أن ار أالج  ا م أاللونأ اللىنأ أن ِبلنيفا لءدا هدن فبضد  المدبق فظءب 

لءا قو  أال ّللبل الأن  تب  ذليف اليفاج  أال ال اووب فو  ها هلنصبال الجنه ور ال دا 

ا ل جنه ور ا م  لم .  جنأ االدسي لمحيفهنل البن ِقوح أن ب يفن اال ىنن هلنصب 

 ٍ؟! فأين  اإلجحاف حبق املرأة  ي رشع اهلل احلكي
]5[ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/12« )ت ىوب الابطوا»  (8)

 (.1/810ل ننهب الا انشيف  )« ال حببب الال ليفبب»  (5)

 (. 1/800اللباهو، الواناا )«  ظ، الهلل   ك تلند  ا بن  الالىيف »  (4)

saber
مستطيل

saber
مستطيل



  

 34 

 

 

 
 املطلب اثلالث

هدذ  -هذا المللم لغوبت  ا دم الدهللبا  القهلل لو ا أهوب الممهلوا ِاَمب 

دن لنلمدهللال ك الحد  ن ليفجديفا هلودول لون  دل لون  دن لدوس لد  ك ا-الغوبال الموحيفلر اا،م 

نل الَتبا فو  صهللق ن ه ن ر المدبأال ك هدذا ال مدبب  االددسها اللدنال َتلبو هل   اص 

 الح و،.

  َِىدنَأِ  اَلَقَىدَ، َهنَلدِ   َقاَل: َ ِن اْبِن ُ َمَر 
ُ
َط  َ  َغْوَسِن ْلِا َدَ َمَر الل َاِ ا

َ ّلْقَت نَِسـاَءَ ، َوَقَسـْمَت َماَلـَك » َلْوَا َللِوِ  فِا ِخَسَفِر ِاَمَبل َفَوَ َغ َذليَِف ِاَمَبل َفَانَل:

 َقنَل: َ َلْ،.  «َبّْيَن َبنِّيَك؟

 إِنثي أَلََرى الّشّْيَطاَا فِّيَما َيْسرُِق ِمَن الّسْمِ  َسـِمَ  بَِمْوتِـَك، َفَأْلَقـاُه » َقاَل:
ِ
َواهلل

 
ِ
 َلنِْن َلْم ُتَراِجْ  نَِساَءَ ، َوَتْرِجـْ  فِي َنْفِسِك، َفَلَعّلَك َأْا َا َتْمُكَث إِّا َقِلّياًل، َواْيُم اهلل

ْثُهّن ِمنَْك إَِ ا ُمّت، ُثّم آَلُمَرّا بَِقْبرَِ  َفَلُّيـْرَجَمّن َكَمـا ُرِجـَم َقْبـُر َأبِـي  فِي َمالَِك، أَلَُورث

: َفَمددن َهَ ددَث راِل  «ِرَغــالٍ  ن َ   ددم ل َقددنَل: َفَباَجددَ   َِىددنَأِ  اَلَ اَجددَ  َهنَلددِ ل َقددنَل َ ددنفِ    َدددْول 

 .(8)َهنَ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ىب الباأل ّلنن «: نلقرب ألا ِ غَ »(ل القيفل : 58851 ق، )« هول  »أخبج  اوهلل البزا  ك:   (8)

أليف  غنل هذا الوس  ل حومر  وا تيفجءيفا رلم ه ر  بدءن ارل فمن  ك النبب  لنلمغمس 

 الببج، قرب ل قنل جببب:

ــــــــــارجموه   إ ا مــــــــــات الفــــــــــر دق ف

 

ــــــال جكمــــــا تر  ــــــي رغ ــــــر أب  مــــــوا قب

 (.58/330ولا )لوهلل  الهللبا الل«  خ  األف ن  ك تلاوح هون  األخون  ك شبّج هلن  ا ثن » انظر: 

saber
مستطيل

saber
مستطيل

saber
مستطيل



  

 35 

 

 
َهدن َبدهلِلُل َاَ دم رْلَندنِل  اَلفِا َّلَسِي ِاَمَب » :قال األمّير الصنعاين 

ددْوَننَن َقددهلْل َبْاددِذِو فِددا َقْ ددِ  اْلَلْوددهلِل َهددن َبْىددَ ِبِقِ  هِددْا  اْلِحوَ ددِر لَِملْددِ  ال  يْفِ بددِثل اَلَأن  الم 

ْمِ  هِْا َأْ يَفالِِ ل اَلَأ  ِ  ِببْ  ا َاْا هِْلِو َهدن الى  َجِ، اْلَاْوِب ِاِايفَلر  لِْ َلنِصال اَلرَِهنَ ر ل اَلَتْحِذبب 

 .(8)«َفَلَ  ِ 

ِاَمددددِب ثددددن  الخ  ددددنأ الباشددددهللبا المءددددهللبوا الددددذبا  ل ددددنه،  ددددديفل ار 

 جو ّلن،ل دن ا اللننل الحو ر الالم ب الالخهللاق الذي ب  ل   الب  ل ب وهلل 

لح دد، ّليف دد  ثددن  الخ  ددنأ الباشددهللبا - هددا ّلددنن لملدد  تيف بددث المددبأالل الِبيفِجددِ  

تيف بث المبأال للهلل هيف  هذا البجول لو البىلم رلدم َ ْجد، َقْودب ذلديف  -المءهللبوا

البجو الذي َ َبي المبأال  اءن ك الموبا ل ِاِايفلر  ل  ا م هلودو   ت ديفل الرهن در 

لت ل    ى  أن ب لدو هلدو  أ ا م    المبأالل الذليف تحذبب  ل و ها ديف  ل  أن تجب 

 نفلو. ه

دن  ر ا   بن امبل الّلأ  ا ن ل   ا الِ  م  الهيف هدا هديفل هوودر الالقدن  

!؛ هيف ال ن ال   ن لءمالأ اللمىيفال الق ر الى ننن الم دهللبا  الاهللال  باف هلو  

ن اا  ايف  المبأال؟!!!   الايفيل ألوس هذا افنا 

ةً ىلع حقوق املرأة كهذُ الغْية؟ ولكن القوم ّل يعقلو ! ب ْيص  هل رأيتٍ غب
 

]5[ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.531ل 8/531لمحمهلل لا ردمناوو الوللن  )« دوو الىسي شبّج ل يفغ المباي»  (8)
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 املطلب الراْع


َاْا   هللبِث ِهَ ْبَو ْلَا ِشَبْ وِوَول َقنَل: ِدئَِو َأِليف ِهيفَدم  يشهد لذلك:

اْلددَا  لِلْددٍت اَلاْللَددِر اْلددٍا اَلِأْخددٍتل َفَاددنَل: لِْ وِلْددِت اللمْوددِفل اَللأِْلِْخددِت اللمْوددِفل اَلْأِ  

اَلِأْخوِدَب لَِاديْفِل َألِدا ِهيفَددم َفَادنَل:  َهْىِليفٍال َفَىِوَ نلِِللِال َفِىئَِو اْلدِا َهْىدِليفٍا 

 
ُ
ا اَلَهن َأَ ن هَِا الِمْءَ هلِلبَال َأْقِادا فِوَءدن لَِمدن َقَادم الل وِدا : َلَاهلْل َضَ ْ ِت رِذ 

ْبنَِة اْبٍن الُسُدُس َتكْ »
ِ
َفَأَتْولَدن َأَلدن « ِمَلَة الُثُلَثـّْيِن، َوَمـا َبِقـَي َفِلْخُْخـِت لاِلِْبنَِة النثْصُف، َوا

 .(8)ِهيفَدم َفَأْخَوْبَ نِ  لَِايْفِل اْلِا َهْىِليفٍال َفَانَل: اَل َتْىَأِليف ِا َهن َااَي َهَذا الَحْوِب فِوِ ،ْ 

)َلَاددهلْل  :، يف قــول ابــن مســعود قــال شــمس الــدين البِْرمــاوي 

ا(:   .(5)«َحَرْمُت بنَت اابِن، كنت ضاًا لو »َضَ ْ ِت رِذ 

ا(:  ، يف قولـه:وقال شمُس الحِق العظـّيم آبـادي  رِْن »)َلَادهلْل َضدَ ْ ِت رِذ 

ْلاِ 
ِ
 .(4)« اَلاَفْاَ ِءَمن اَلِقْ َت لِِحْبَهنِن لِلِْت اال

 )الهددن أ ددن هددا المء ددهللبا(ل ، يف قولــه:وقــال أبــو الُعــال المبــاركفوري 

يَفاِا َأْي: ِ ولَئٍِذ رَِلم ال»  .(3)«و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1331أخبج  الوخن ي  ق، )  (8)

 (.83/833ل لولا )« امهللال الان ي»(ل ال 51/833« )السه  الوووح لمبّج الجنه  الوحوح»(5)

 (.2/30« )،ايفن الملويفا شبّج دلا ألا ااالال الهل   نشور الا الاو»  (4)

(. تلوو : لوس هللم هذا أ لن   ء، ألن هيفدم 1/881« )تح ر األ يفذي لمبّج جنه  الرتهذي» (3)

  ا ها أصحنا  ديفل ار  ضا ال  لنلاسل!ل  ليفذ لنر أن    ء، أ هلل 

اَ َتْسَأُلونِي َما »؛ لهلللوو قيفل : ، أجملوا لموئ ها ذليفل القهلل  ج  أليف هيفدم ار الء

« شبّج صحوح الوخن ي»ل فأليف هيفدم قهلل  ج ؛ رذ ِخو، لنلىلرل ا ظب: «ا الَحْبُر فِّيُكمْ َداَم َهَذ 

 (. 8/518« ) نشور الىلهللي ا م دلا الا هنج »(ل ال2/310اللا لننل )
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جيفال ن اا قيفل ألا هيفددم أ د  ددو نلل ل  الهذا جنأ ها الا هىليفا 

فَأخرب أ   ليف تنلل  لخنلف صببح الىلر ك تيف بدث للدت االلدا الىدهلل ل الأ د  لديف 

ا لاو  .(8)خنل ءن انههلل 

 بهنن للت االلا؛ )الها اهدبأال( َضدسل  الادهللي  فناَ رب الا هىليفا 

 .  هيفدم اه هللاأل الأقب   ا م ذليف أليف 

 ضيفان ار ا م أاللئيف الىناال األ،مر الدذبا ّلدن يفا بلدنلو  الل د،ل الهلدن ا  

 الءهللال الأ،مر الخوب.  
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ل 83/833« )امهللال الان ي»(ل ال 58/53« )ف ح الون ي شبّج صحوح الوخن ي» انظر:  (8)

810.)  

saber
مستطيل

saber
مستطيل



  

 38 

 

 

 
 املبحث اثلالث

ن أللديفاا ا د، ال دبا،   -لإذن ار -ك هذا الموحث أابض  اد اباأ  اقوا 

حدت ا دم البجدول الالميفا بثل هحهللا   َهدْت فوءدن المدبأال أال ِ جم ا الميفاطا ال ا ِّلبم

ددم   رلددم ثمن وددر هننلدد  ّلددو هن دد  هلءددن بوحددث لنل ددن هددا ألدديفاا ا دد،  القددهلل قى 

 الموبا :

 : ت بب، المبأال ك لنا الحايف  الم ل ار لنلرتّلر.المطلب األول

 اليفا ثوا الاليفا ثن . المطلب الثاين
ْ
 : ت بب، المبأال ك َلنَلا

 : ت بب، المبأال ك لنا ال بالض الماهلل ال. مطلب الثالثال

 : ت بب، المبأال ك لنا ال لوو .المطلب الراب 

 : ت بب، المبأال ك لنا الحج . المطلب الخامس

ّلر.المطلب السادس  : ت بب، المبأال ك لنا الِممب 

 : ت بب، المبأال ك لنا األّلهلل بر. المطلب الساب 

 ال ك لنا الليفل. : ت بب، المبأالمطلب الثامن
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 املطلب األول

 الحقوق المتعلقة بالتركة هي:

 تجءو  الموت الت  ول . -5

 ث، قانأ ابيف  . -8

 ث، تل وذ الصنبن . -3

 ث، راننأ اليف ثر  ايفقء،.  -1

(ل الالىدديف ي 1ناال:ا ددم الرتتودد  الملمدديفل لدد  ك الاددن يفن الموددبي )المدد

(ل الالىدديفاا  835(ل الالوملددا )المددناال:23(ل الال يف ىددا )ال وددو:818)المددناال:

(ل الال ديفب ا 818(ل الالانبي )المدناال:831(ل الاالهن ايت )المناال:311)المناال:

 . (8)(835)المناال:

ال  فنلح  اللن  ك الرتّلر؛ الهيف الح  األالل للهلل ت  دوا المودت التجءود    رذ 

  ا ا ا الموت(؛ رذ رن الهللبيفن ِتاهللي ا م  ايف  اليف ثر.)قانأ الهللبيفن ال

 والدلّيل  لى  لك:

 .[88]النساء:  ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿قيفل  تلنلم:  -5

أي: ال بالض الاأل وونأ الالميفا بثل ر من تبا التى ح  للدهلل  د ق الدهللبيفن »

 .  (5)«ال ا ا م الموت ر أال لآلاهووا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رتتو  ها هذه  الىناال الحلنل رل ا ظب تل و  اللسهر هحمهلل أخذ الاضليفا الان يفن هذا ال  (8)

ن ل ل وانت  ا م شبّج الب وور )ص  (. 23هحوا الهللبا اوهللالحموهلل ا م قن يفن الميفا بثل ه حا 

 (. 512ل ىلهللي )ص« توىوب ال بب، الب ما ك ت ىوب ّلسي الملنن» (5)
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يف ثدر شدوئ ن: فلدا أانم الغبهنأ قودو أن ِبلندا ال أن اللوا  -8

َأن  َأَلنِ ل اْدِ ْمدِءهلَل َبديْفَي ِأِ دهلٍل اَلَتدَبَ  َاَ ْودِ  َاْبل دنل اَلَتدَبَ  ِددت  َللَدنٍ ل : »جنلب 

 
ِ
ن َ َاَب ِجَ اِز الل ْخِو َقنَل: َأَتْوِت َ ِديفَل ار َفِاْ ِت: َقهلْل َا ِْمدَت َأن   َفَ م 

ال اَلرِ ما ِأِ ُ  َأْن َبَباَ  الِغَبَهدنِأل َفَادنَل: اَلالهلِِلي َقهلِل اْدِ ْمِءهلَل َبيْفَي ِأِ هلٍل الَ  َتَبَ  َاْبل ن َّللِوب 

دن َ َظدِبالا رَِلْودِ  َّلدَأ  ِءْ، «اْ َهْب َفَبّْيِدْر ُكّل َتْمرٍ َ َلـى َناِحَّيـةٍ » ل َفَ َلْ دِت ِثد،  َاَايْفِتدِ ل َفَ م 

ن َ َأا َهدن َبْودلَلِ  نَاَرل َفَ م  ا َثدسََ  ِأْغِبالا لِا تِْ يَف الى  يفَن َأَطدنَو َ ديْفَل َأْاَظِمَءدن َلْودهلَل  

اٍ ل ِث،  َجَ َس َاَ ْوِ ل ِث،  َقنَل:  َفَمن َزاَل َب ِوِو َلِءدْ، َ   دم َأا ا « اْدُع لِي َأْصَحاَبَك »َهب 

َي اِر َأَهنَ َر اَلالهلِِليل ..  .  (8).«اِر َاْا اَلالهلِِلي َأَهنَ َ ِ ل اَلَأَ ن َأْ َضم َأْن ِبَمام

َي » تعقّيًبـا  لـى هـذا الحـديث: قال العالمة أبو بكر ابـن العربـي  َفَادهلل 

ْبَا َاَ م اْلِموَباِ    .(5)«الهلل 

 «.  هءب ال الجر» ومن المقّرر أّا من هذه الديوا التي تَب يف مال الرجل:

فإ ا ُتويف الرجل ومهر امرأته يف ِ ّمتِِه فواجب أا ُيقّّص لها من تركة  وجها؛ 

أن  اا ااودر لدا ادنهب فإنه من ُجملة الديوا التي تؤخذ من رأس التركة: 

َِ َأْا ُتوُفــوا بِــِه َمــا اْســَتْحَلْلُتْم بِــِه »قددنل:   ددديفل ار  َأَحــُق الُشــُرو

 .(4)«الُفُروَ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قننف ل ال)الووهلل (: الم نن الذي (ل الهللم )ج از اللخو(: هيفاهلل 8325أخبج  الوخن ي لبق، ) (8)

 بجم  فو  اللمب. 

 (.5/313« )أ  ني الاب ن» (5)

 (.5152( الال  ظ ل ل الهى ، لبق، )8385أخبج  الوخن ي لبق، ) (4)

)أ   المبالن(: أالالهن لنليففنأ ل . )هن اد ح   ، ل  ال بال (: هن ّلنن دوو ن ك  و ال م   هبنل الها 

ل الا  رذا ّلن ت ال تخنلف هن ثوت ك ال  نا الالىلرل الال المبالن الم    ا وءن ك ااهلل ا

 ت لن ض ه  أصو شباا.
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ِجِو َأ  ِ  رَِذا ِأْ ِخَودِت »أ  :  الاا امب  َجَءن الب  َقَام فِا اْلَمْبَأاِل رَِذا َتَ ال 

هلَلاِ  ال  .(8)«ُىِ يفِ  َفَاهلْل اَلَجَ  الو 

ــد  ــن رش ــال اب ددهلَلاَ  َبِجددِ  ِّلُ ددِ  » :وق َ ددَ  اْلِلَ َمددنِأ َاَ ددم َأن  الو  اَلات 

 .(5)«لِنلهلُلِخيفِل َأاِل اْلَميْفِ  

وم  إيَاب المهر لهذه المرأة، فإنها ُتشـار  الورثـة بأخـذ فرضـها الُمقـّدر 

: لها، وسواء سّمى لها الزو  مهًرا يف  العقد أو لم ُيَسمث

َ  اْهدَبَأال  َفَمدنَ  َالَْءدنل اَلَلدْ، اا اوهللار لا هىدليفا  : فِدا َ ِجدٍو َتدَ ال 

اِلل اَلَلَءن  ل اَلَاَ ْوَءن اْلِلهلل  هلَلاِ  َّلنهِس  هلَلاَ ل َفَانَل: َلَءن الو  َبهلْلِخْو لَِءن اَلَلْ، َبْ ِبْض َلَءن الو 

 اْلِموَباِ ل َفَانَل َهْلِاِو ْلِا ِددلَ 
ِ
َقَادم لِدِ  فِدا » نٍن: َددِمْلِت َ ِدديفَل ار

 .  (4)«لِْباَلَق لِلِْت اَلاِشٍ  

ِبْىددَأِل َاددِا اْلَمددْبَأاِل  َدددِمْلِت اْلددَا َاو ددنٍ   ، قــال:و ــن  طــاء 

ن َقنَل:   .(3)«َلَءن َصهلَلاِقَءنل اَلَلَءن اْلِموَباِ  »َبِميفِ  َزاْلِجَءن اَلَقهلْل َفَبَض َلَءن َصهلَلاق 

َي َ ْوُجَهـا َوَخّلـَف  خ اإلسالم ابن تّيمّية  وقد ُسنل شّي َ ـْن اْمـَرَأٍة ُتـُوفث

 َأْوَاًدا؟

ددهلَلاِ ؛ اَلاْلَوددنقِا فِددا ِذه  ِددِ  ِ ْ ِمَءددن فِوددِ  ِ ْ ددِ، َدددن،ِِب » َفَأَجــاَب: اْلَجددِر الو  لِ   

ْبِا اَلاْليَفِصدو ِر الل نفِدَذاِل رْن َّلدنَن هِ  َ َلْلهلَل الدهلل 
لَدنَ  اَلِصدو ر  َفَ َءدن َثَملِدِ  َهدَ  اْلِغَبَهنِأ اَلَهن َلِاا

 .  (2)«اأْلاَْلاَلاِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5335 ق، )« الميفطأ»أخبج  االهني هنليف ك  (8)

 (.12/ 3« )لهللابر المج ءهلل الهننبر الما وهلل» (5)

(ل ف ا الحهللبث الوو ا م أن 5235(ل الالا هنج  )8551 ق، )« دلل »أخبج  أليف ااالا ك  (4)

   ّلمنل المءب لنلميف ل الرن ل، ِبى،م لءن ال ال . المبأال تى ح

 (.50233أخبج  اوهلل البزا  لبق، ) (3)

 (.35/331« )هجميفق ال  نالا» (2)
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 وجه تك يم امل لة يف هذن امل،ألة:

 تكريم المرأة يف هذه المسألة يتضح من خالل مالحظتّين:                         

 :املالحظة األوىل
 تقديٍ مهر املرأة ىلع حقوق الورثة اآلخرين:                     
دنل الال ببثديفا رال ذليف أن هء ي ا دم  اديف  الديفا ثوا جمول  ب المبأال ابا هاهلل 

ل لو لديف ّلدنن هءِبهدن بىد غب  جمود  الرتّلدر الجد   رذا أخذ  المبأال هءبهن ّلنهس 

م لءدنل الرن لد، بود  ل ديفا ثوا شداأل الك هدذ  الحنلدر َهدا  راننؤهن هءَبهن المىم 

يف االلدر قيفبدر ا دم الذي ادَ غبَ  هنل الموت؟ ألوىت ها المدبأال؟! أال بدهللل ذلد

ن هيف اللهللل ذات ؛ رذ رن الذي أالج  لءن المءدب  تلظو، االدسي لح  المبأالل تلظوم 

ك األصو؛ هيف ال مبب  االدسهال الهيف الذي أالج     المءب لءدن قودو  اديف  

اليف ثرل الال تلىم ه  ذليف ّل   أهنن درت  ّلذليف ها لاور الرتّلدر  للءدن أال ثملءدنل 

 ن ل مبأال ّلءذا ال  بب، االلءا؟! فءو ا مت الومببر ت ببم  

 :املالحظة الناوية

محاية الترشيع اإلماليم حلق املّلرأة  ي املهّلر ْعّلد أ  فّلر  
 حقها  ي املْياث:

فاهلل با  ك أا لل  البجنل أن المبأال القهلل  و ت ا دم  اديف  هنلودر ك 

اال   فس تى ح  المءب؛ لذا فإن الاب ن ال دبب، الهديف بودوا شدبق ار الح دو، ك 

( ها ديف ال اللىنأل للهلل لون   شبق ار ك 81-53   المبأال ك هءبهن ك ا بن  )

(ل ّلمف ّلو ال وبفن  المح م در لل ىدور البجدو 58 اءن ك الموبا  ك ا بر )

دنل فادني  الذي قهلل باف ضدهلل  وديفل المدبأال ا دم هدذبا الحادوا االق ودنابوا هل 

 :(8) وصن الاا وصنالاب ن ال بب، ل م وو البجو الانلج    ىوصن الانط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ل هللّل يف  38ل 35)ص« راجنز الاب ن ك تمبب  الموبا »اد اوت هذ  الوليفا ها لحث:  (8)

ا. - فلت الىوهلل الليفضا   ج ا  ار خوب 

saber
مستطيل

saber
مستطيل



  

 43 

 

عّلّلالن نسّلّلوض ْعّلّلا الرجّلّلال مّلّلن مّلّلوأ معاالّلّلة املّلّلرأة ناا ورثّلّل   -1 
 وامتحق  مهًرا:

فاهلل جم  الاب ن ال بب، ك خسل تمببل  لوا: )اد حان  المبأال المءب هد  

 الموبا ( اللوا )رل اي البجو لملنه ر المبأال لنلملبالو(:

 . [81]النساء: ﴾ۉ ۉ﴿قنل تلنلم: 

ها أن ب يفن  ويفل المبأال ا م هذ  الحايف  دوو ن ك دديفأ فاهلل  ذ   البجَو 

 هلنه  ءن.

تشكيل اعطسة الرجل ىلع منع الربط ْني حقوق املّلرأة املاةّلة، وبّلني  -2
 اوقسأ العاطيف منها: 

 ذليف أن هذ  الحايف  لوىت هبتونر لح  البجو المبأال أال ّلباهو   لءن: 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ﴿قددددنل تلدددددنلم: 

 .  [81ء:]النسا ﴾ وئ ۇئ

ا  فووا هلدن أ د  ك  نلدر ادهللي الجديفا ِ د ن هد  المدبأالل فادهلل ب ديفن فوءدن خودب 

ا.  ّللوب 

تشكيل عقلية الرجل ىلع أ  حرما  املرأة من مهرهّلا ألنهّلا ورثّل   -3
 منأ هو كذب وإثٍ:
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿قدددنل تلدددنلم: 

 .[51]النساء: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ

 هيف ال ذال الالاذو لنلونطو.  والبهتاا:

 أن هل  المبأال ها  اءن ك اال   نظ لنلمءب هيف ها ال ذا.  لك:معنى  

saber
مستطيل

saber
مستطيل



  

 44 

 

 

 الأبا ال ذا هلن ؟! وقد يقول قائل:

ن لايفل هدا باديفل: رن هودبا  المدبأال ِبوندو  اءدن ك  فنقول: قهلل ب يفن ه ل ما 

 المءب. 

 الار أا ،

]5[ 
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 املطلب اثلاين

(8) 

اددهللهمن ال بضددويفن لووددنن هددا هدد، الدديفا ثوا هددا البجددنل الهمددن لنلددنن بل

 الاليفا ثن  ها اللىنأ الاهللا ِّلٍو. 

   وتك يم امل لة يف هذا الباب يوجد يف ثالثة يواطء:

   املوطء األوش:

 الوارثات من النساأ أكرث من الوارثني من الرجال:                    
 و لك أنه: 

  ءا لنلمودت بم دا أن بدب  رذا اج م  جمو  اللىنأ ا دم اخد سو صد *

 هلءا خمس  ىنأ.

 أهن رذا اج م  جمو  البجنل فس بم ا أن بب  هلء، رال ثسثر. *

الليف هن  البجو اا جمود  البجدنل الجمود  اللىدنأ؛ لديف   هدا اللىدنأ  *

 ثسثر الها البجنل اثلنن.

 الهذا ت بب، ل مبأال التبجوح لءن ا م البجو ها هذ  اللن ور.

 :وشرح  لك فّيما يأتي

 : ف يف هن  الءا ال ال  ليف   هلءا خمس؛ الها:أما النساء -أ

 األخت الماوار(. -1للت االلال  -1الولتل  -3األيل  -8ال الجرل -5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها البجنلل اللنا اليفا ثن  ها اللىنأ. لنا اليفا ثوا أقصد بهما: (8)
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 وهذه صورتها:

 53 

 4   وجة

 3  أم

 85  بنت

 3  بنت ابن

 8 ب.ع أخت شقّيقة

 :قال ناظم السراجّية 

صّلّلّل    ّلّلّلاأن الوبارنثبّلّلّلاتن  ب ِفن الننسب  وب
 

ّلّلرضن    ننصّلّل   اْصّلّلن  لب  والع  ب ننصّلّل   وب ْ 
بّلّلّلو  ل ة  وب ّلّلقنيقب ّلّلّل   شب خص

 
ّلّلعب أ ُم مب

 
  وباأل

 
ب ّلوا   نيًعا فباخلبمص   قبدص حب ن وا َجب  (8)َكب

نل ليف   هلء، ثسثر فاط؛ وأما الرجال -ا  : ف يف هنتت ال الجر الء، جمول 

 اله،:

 االلا(ل البىاط الونقيفن. -3األال  -8ال ال ل -5)

 وىانيفن لناللا.ف أما الفرع: *

 فوىانيفن لنألا. وأما األصل: *

 فوىانيفن هبمن. وأما الحواشي *

ل ددا الدد ال  ال بحجودد  اددا الموددبا   جو ددن ّل وصددن أ ددهللل الاألا ال بحجودد  

 .(5)ّلذليف أ هللل الااللا أاللم اللن  لنلموت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.83)ص« ه  خسصر ال با،  -  ظ، الىباجور» (8)

 (.5/523« )اليفدوط» (5)

0 
8 

0 
6 

0 
6 

0 
1 
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 وهذه صورتها:

 85 

 4   و 

 5  أب

 7 ب.ع ابن

 :ُهوتي األ هري قال العالمة الفرضي صالح بن حسن البُ 

ـــا  ِث األََب ـــَورث ـــنُْهْم َف ـــْت َ  ـــإِْا َتُم  َف

 

ــــا   َب َِ ــــاٍق ُح ــــّزْوَ  َوَب ــــَن َوال ْب
ِ
 واا

ــْخّصِ   ــَب َش َْ ــّم اأْلَِب َح ْبِن ُث
ِ
ــاا   بِ

 

 (8)َكمــا َســَّيْأتِي ُمَوّضــًحا بــالنّّصِ   

الليف هن  البجو اا جمو  البجنل الاللىدنأ لديف   هدا اللىدنأ ثسثدرل  -  

 ل اثلنن:الها البجن

 الولت(. -3األيل  -8ال الجرل  -5) النساء؛ هن:* 

 االلا(. -8األال  -5) الرجال؛ هم:* 

 وهذه صورتها:

 53 

 4   وجة

 3  أب

 3  أم

 84 ب.ع ابن

 بنت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/13« )ه  شب ءن اللذا ال ن،  -أل ور ال با،  » (8)

0 
4 
0 
6 

0 
8 
0 
6 
0 
6 
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ّلو ذّلب هن  الخ  ف جمو  ها بدب  هدا » :قال العالمة الكشناوي 

ل الاألال الاأليل الال الجددرل البجددنل الاللىددنأ فددس ببثدد  هددلء، رال خمىددر : االلددا

 .(8)«الالولت

 :قال ناظم السراجّية 

بّلّلّلّلّلّلّلو .............................. ل  ........ وب
 

ب ّلّلوا   نيًعّلّلا فبّلّلاخلبم   قبّلّلدص حب ن ّلّلوا َجب  َكب
ينن   ب نب ينن يبّلّلّلّلا لبّلّلّلّليب وبالّلّلّلّلوب ب  الّلّلّلّلوبانن

  
 
 

لٍب د و وب   نين فباعص وجب د  الّز   (5)مبنين  أحب
 :املوطء الناوي 

وارثات ْالسر  من النساأ ضعف عدد الّلوارثني ّْلالسر  عدد ال
 من الرجال:

 فنليفا ثن  لنل بض ها اللىنأ ثمنن؛ الها: -أ

األخدت  -1للت االلال  -1الولتل  -1الجهللالل -3األيل  -8ال الجرل -5)

 األخت ألي(. -2األخت ألال  -3الماوارل 

 وأما الوارثوا بالفر  من الرجال أربعة؛ وهم: -ب

 األٌ ألي(. -1الجهللل  -3األال  -8ال ال ل -5)

الأهن أصدحنا اْلَ دَبا،ِ  » :قال العالمة أبو الحسن الُسْغدي الحنفي 

َجنل الَثَمن َِور ها اللمَىنأ ن؛ َأْ َلَلر ها البم  .(4)«فنثلا امب   ى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/830« )أدءو المهللا  » (8)

 (.83)ص« خسصر ال با، » (5)

 (.8/238) «الل ف ك ال  نالا» (4)
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وهذا ترجّيح لَانب المرأة  لى الرجـل، ويتضـح لـك هـذا التـرجّيح فّيمـا 

 :(8)يأتي

ن المددبأال تددب  غنلو ددن لددنل بضل الالبجددو بددب  غنلو ددن برتتدد  ا ددم ذلدديف أ -5

 لنل لوو .

هيفن ك أخذ  وووء، ا م اللوون . -8  الال شيف أن أصحنا ال بالض ِباهلل 

 الدو  تاهللب، اال   لنل بض ا م اال   لنل لوو : -3

اهللي دايفن صن   ال بض لاو  الرتّلر أال اهلللءن أال ايفلءنل ا دس اال   

 الرتّلر الاهلللءن الايفلءن.لنل لوو  فإن صن و  بىاط لاو  

 :قال العالمة محمد بن صالح العثّيمّين 

ال بض أقيفا ها ال لوو ؛ ألن اليفا   ل  ال بىاط ك أي  دنلل   دم لديف »

اد غبقت ال بالض الرتّلر الج  أن تليفلل أهن اللنص  ف   هن لادال فدإن لد، 

 .(5)«بو  شاأ داط  ا  الال شاأ ل 

غوددب  وددر هددا الرتّلددرل أهددن فددس بم ددا أن بخددب  أصددحنا ال ددبالض هددا  -1

اللوددون  فاددهلل ال بواددم لءدد، شدداأ للددهلل أصددحنا ال ددبالضل الهددذا بجلددو 

 المبأال ال تخب  رال للوو  ها الرتّلر.

البم ا أن ب يفن  دظ صدن   ال دبض أّلدربل فنلولدت تأخدذ  ودف الرتّلدرل  -1

الالول نن تأخذان ث لا الرتّلرل الرذا ّلنن هلن  أي أال زالجدر ال بوادم ل لودور رال 

 الا وو.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها هيفاض  ه  بقر.« ر ونو المبأال»  الوليفا ها لحث: اد  هلل  هذ (8)

 (ل ضما جنه  أ  ني الميفا بثل طو  اا  الا   ي لنلانهبال.128)ص« شبّج  ظ، الربهن ور» (5)
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اله  ذليف ِّل م : فإن المبأال رن ل، تب  لنل بض فدرت  لنل لودو  لدن خببال  -1

 أال ال لوو  ه  ا خببا:

بم ا أن تب  لنل بض رذا ل، ب ا لءن هلوم ل البم دا أن تدب   فالبنت:* 

 لنل لوو  لن خببا رذا الجهلل االلال الّلذليف للت االلا.

البم دا أن تدب   بم دا أن تدب  لدنل بض ك  دنال ل واألخت الشقّيقة:* 

لنل لوددو  لددن خببا؛ الهددديف األٌ المدداو ل البم ددا أن تدددب  لنل لوددو  هددد  

ا خددببا رذا الجددهلل هلءددن للددن  أال للددن  الددا اللدد، بيفجددهلل هلودد  هددا الددذّليف ل 

 الّلذليف األخت ألا.

دن هدا البجدو ك هلدو  الهذ  الِنب  الم لهللاال لموبا  المبأال تجل ءن أّللدب  ظص

 ب  ها طبب  أخبا.هذ  الجيفا  ل ف يف ِهللت ها طبب  ت

الّلذليف تيف بث المبأال غنلو ن لنل بضل  منبر لءن؛   م ال بجدبؤ البجدنل  -3

ل الار أا ،.   ا م ال سا  لأ وور اللىنأ أال  بهنهنا 

 :املوطء النالث

( اسّلألة، ْننمّلا ّل 94يمكن  أ  يكو  الورثّلة ههّلٍ اسّلاأ  ي  
 ( اسائل:4يكو  الورثة ههٍ رجال نّل  ي  

لويف  المنههللال للهللالر االدسي الذي تاوو تمببلنِت  القيفاادهلِل  أن الهذ  ها ا

ب يفن جمو  اليف ثر  ىنأ  ك أّللب المىن،ول الليف ّلنن هلن  اودون  ذّلديف ؛ ّلدنألٌ 

المدداو  أال ألا أال هددا االهنمددن هددا اللوددون  فددس ببثدديفنل الهددذا ا ددرتاي ل مددبأال 

غودب شدببلر الصون ر لحاءنل اللا تجهلل هلدو هدذ  األصديفل الال نووادن  ك شدببلر 

 االدسي.
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 وإةك هذُ املسائل: 
 أوّلً: اسائل هها اساأ:

 أخيفا  أليل الأخ نن شاوا نن.-5

 أخيفا  أليل الأخ نن ألا.-8

 أيل الأخت أليل الأخ نن شاوا نن.-3

 أيل الأخت أليل الأخ نن ألا.-1

 جهللالل الأخت أليل الأخ نن شاوا نن.-1

 جهللالل الأخت أليل الأخ نن ألا.-1

   أليل الأخت شاوار.أيل الأخيفا -3

 أيل الأخيفا  أليل الأخت ألا.-2

 جهللالل الأخيفا  أليل الأخت شاوار.-3

 جهللالل الأخيفا  أليل الأخت ألا. -50

 أخت ألال الأخيفا  أليل الأخت شاوار. -55

 أيل الأخت أليل الأخت ألال الأخت شاوار. -58

 جهللالل الأخت أليل الأخت ألال الأخت شاوار. -53

 شاوا نن.أيل الأخيفا  أليل الأخ نن  -51

 أيل الأخيفا  أليل الأخ نن ألا. -51

 جهللالل الأخيفا  أليل الأخ نن شاوا نن. -51

 جهللالل الأخيفا  أليل الأخ نن ألا. -53

 أيل الأخت ألال الأخيفا  أليل الأخت شاوار. -52

 جهللالل الأخت ألال الأخيفا  أليل الأخت شاوار. -53

 أيل الأخت أليل الزالجرل الأخت شاوار. -80
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 ل الأخت ألا.أيل الأخت أليل الزالجر -85

 جهللالل الأخت أليل الزالجرل الأخت شاوار. -88

 جهللالل الأخت أليل الزالجرل الأخت ألا. -83

 أيل الأخت ألال الزالجرل الأخت شاوار. -81

 جهللالل الأخت ألال الزالجرل الأخت شاوار. -81

 أخت أليل الأخت ألال الزالجرل الأخت شاوار. -81

 أيل الزالجرل الأخت شاوار. -83

 أيل الزالجرل الأخت ألا. -82

 أخيفا  أليل الزالجرل الأخت شاوار. -83

 أخيفا  أليل الزالجرل الأخت ألا. -30

 زالجرل الأخيفا  أليل الأخ نن شاوا نن. -35

 زالجرل الأخيفا  أليل الأخ نن ألا. -38

 أيل الأخت أليل الزالجرل الأخ نن شاوا نن. -33

 أيل الأخت أليل الزالجرل الأخ نن ألا. -31

 جهللالل الأخت أليل الزالجرل الأخ نن شاوا نن. -31

 جهللالل الأخت أليل الزالجرل الأخ نن ألا. -31

 أيل الأخت أليل الأخت ألال الزالجرل الأخت شاوار. -33

 جهللالل الأخت أليل الأخت ألال الزالجرل الأخت شاوار. -32

 أيل الزالجرل الأخيفا  أليل الأخت شاوار. -33

 أيل الزالجرل الأخيفا  أليل الأخت ألا. -10

 جهللالل الزالجرل الأخيفا  أليل الأخت شاوار. -15

 الل الزالجرل الأخيفا  أليل الأخت ألا.جهلل -18
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 أخت ألال الزالجرل الأخيفا  أليل الأخت شاوار. -13

 أيل الزالجرل الأخيفا  أليل الأخ نن شاوا نن. -11

 أيل الزالجرل الأخيفا  أليل الأخ نن ألا. -11

 جهللالل الزالجرل الأخيفا  أليل الأخ نن شاوا نن. -11

 جهللالل الزالجرل الأخيفا  أليل الأخ نن ألا. -13

 الأخيفا  أليل الأخت شاوارل الأخت ألا. زالجرل الأيل -12

 زالجرل الجهللالل الأخيفا  أليل الأخت شاوارل الأخت ألا. -13

 ثانًيا: اسائل هها رجال:
 زال ل الاوور. - 1

 أال الاوور. - 2

 جهللل الاوور. - 3

 أٌ أليل الاوور. - 9

 جم  ها االخيفال أليل الاوور. - 5

 أال الزال ل الاوور. - 6

 جهللل الزال ل الاوور. - 7

 أٌ أليل الزال ل الاوور. - 8

 .(8)يل الزال ل الاوورجم  ها االخيفال أل - 4

 الار َأَجُو الَأا ،

 

]5[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا. (8)  أفنا  لنلمىألر ال ندلر: األد نذ ال بضا أ مهلل المحيفب ا الوملال ج ا  ار خوب 
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 املطلب اثلالث

   هلنن هلءن: م  فبضل الال بض بن   ك ال غر ا : جمالفرو 

؛ أي: [547]البقـــرة: ﴾ى ى ائ﴿الهلددد  قيفلددد  تلدددنلم:  )الّتْقـــِديُر(:

المللم؛ لمن فو  هدا الىدءني  اللمن ّلنن لنا ال بالض هم مس  ا م هذال (8)َقهلل  ت،

 الماهلل الل دما لذليف.

ن لديفا   هخوديفصل  والفر  يف اصطالح الفرضّيّين: َ وو   ِهادهلل   شدبا 

ال الال بلاص رال لنلليفل ال ب بهلل رال لنلب 
(5). 

 الال بالض الماهلل ال ك ّل نا ار تلنلم د ر:

 .  اللما -3                    البل  -8                 اللوف -5

 الىهلل .  -1                    الل ث -1                 الل لنن -1

  وجه تك يم امل لة يف باب الف وض امل درة:

 يتضح وجه تكريم املرأة يف باب الفروض املقدرة من خالل ثالثة مواطن:  

 :املوطء األوش

 نساأ:تقسيٍ هذُ السرو  ْني الوارثني من الرجال وال                  
دنل ِ ودب فود  جن د   ن  لن و دن   وم  مت تاىدوم   وث رن هذ  ال بالض قهلل ِقىم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ل 112/ 8ل  ويفها )« الموونّج الملوب»(ل ال138ل بصنق )ص« شبّج  هللالا الا ابفر» انظر: (8)

 (.8/811« )جنه  الل يفي ك اصنس ن  ال ليفن»ال

 (.13)ص« ال يفا،هلل الملميف بر» (5)
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 المبأالل همن بجلو لءن أّلرب َ ظن ك تبّلر الموت. 

الل   َلُبو ا م هذا ال اىدو، البلدن  اللدنال الح دو،ل اللدهلل أن  ىد ابأ هدذ  

 ال بالض.

 ر لدوا الطببار اد اباأ هذ  ال بالض   م  وو رلم المن يفال ها المان 

 اهللا  نال  البجنل الاللىنأ ك ّلو فبض:

 :ثلنا الرتكة ،الف ض األوش

هيف أّلرب فبض  َص  ا و  الاب ن ال بب،ل الهيف ها  وو  اللىدنأ  )الثلثاا(

و  ودو  المدبأال دلهلل تل ب   ك تاىو، الرتّلدر ِبْجَلد فاطل الال  ظ  فو  ل بجنلل الا

 أّلرب ها  وو  البجو.

الرجال شّيًنا يف فر  الثلثّين، إا أا النساء  و لى الرغم من  دم استحقاق

 أرب  حاات؛ هي: يستحقونه يف 

 : الهلل اهللي الِملوم  لءا.من البنات (8)الَم  -8

ــات اابــن -5 : الددهلل اددهللي ال ددبق الدديفا   األا ددم هددلءال الاددهللي الَمــ  مــن بن

 الملوم  لءا.

صدو هدا : الهلل اهللي ال بق اليفا  ل الادهللي األالَم  من األخوات الشقّيقات -4

 الذّليف  اليفا  ل الاهللي الملوم  لءا.

: الددهلل اددهللي ال ددبق الدديفا  ل الاددهللي األصددو هددا الَمــ  مــن األخــوات ألب -3

 الذّليف  اليفا  ل الاهللي الملوم  لءال الاهللي األشانأ الالماوان .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اثلنن فأّللب. الَم : (8)
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 :وصف الرتكة ،الف ض الناوي

بلنل  هدا البجدنل: )الد ال ( فادطل ك  نلدر الا دهللالل الهدا: الدهلل  )النصف(

ال لولمدن اللىدنأ بدبثا اللودف ك اهللي الجيفا  ال بق اليفا  ل الها  نلر  دنا ال جدهلل 

 أرب  حاات، وهي:

: الهلل اهللي الِملوم ؛ الهيف أخيفهدنل الادهللي الممدن  ؛ البنت الصلبّية الواحدة -8

 الهيف أخ ءن.

د ؛ الهديف أخيفهدن أال -الرن   ل أليفهن- بنت اابن الواحدة -5 : الدهلل ادهللي الِملوم

اهللي الممن  ؛ الهديف أخ ءدن أال للدت امءدن ال دا الا امءن الذي ك ا ج ءنل ال

 ك ا ج ءنل الاهللي ال بق اليفا   الذي أا م هلءن.

د ؛ الهديف أخيفهدن المداو ل الادهللي األخت الشقّيقة الواحدة -4 : الهلل اهللي الملوم

الممددن  ؛ الهدديف أخ ءددن المدداوارل الاددهللي ال ددبق الدديفا  ل الاددهللي األصددو هددا 

 الذّليف  اليفا  .

د ل الادهللي الممدن  ل الادهللي ال دبق : الدهلل ادهللاألخت ألب الواحدة -3 ي الملوم

 اليفا  ل الاألصو ها الذّليف  اليفا  ل الاهللي األشانأ الالمان، .

 الف ض النالث: ثلث الرتكة

بلنل  ها البجنل:)االثلنن فأّللب هدا االخديفال ألي( ك  نلدر الا دهللالل  )الثلث(

الها: الهلل اهللي ال بق اليفا  ل الاهللي األصدو هدا الدذّليف  الديفا  ل ل دا اللىدنأ 

  يف حالتّين، وهما:ثا الل ث بب

دنل الأال ت ديفن األم -8 : الهلل اهللي ال بق اليفا  ل الاهللي الجمد  هدا االخديفال هن ا 

 المىألر ر هللا اللمبب وا.
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: الهلل اهللي ال بق اليفا  ل الادهللي األصدو هدا الدذّليف  الَم  من األخوات ألم  -5

 اليفا  . 

 :رب  الرتكة ،الف ض ال اب 

( فاط ك  نلر الا هللال؛ الها: الدهلل الجديفا بلنل  ها البجنل: )ال ال  )الرب (

نل الّلدذليف بلنلد  هدا اللىدنأ: )ال الجدر فدأّللب( فادطل ك  نلدر  ال بق اليفا   هن ا 

ن.  الا هللال؛ الها: الهلل اهللي ال بق اليفا   هن ا 

 :بدس الرتكة ،الف ض اخلايس

 بلنل  ها البجنل ثسثر فاط؛ اله،:  )السدس(

   .)األا( الهلل الجيفا ال بق اليفا   -8

   .(8)جهلل(الهلل اهللي األا لمبط ال)ال -5

ال)األٌ ألي المل ددبا( الددهلل اددهللي ال ددبق الدديفا  ل الاألصددو هددا الددذّليف   -4

 خمس حاات:اليفا  ل ل ا اللىنأ ببثا الىهلل  ك 

نل األم -8 نل أال الجيفا جم  ها االخيفال هن ا  : الهلل الجيفا ال بق اليفا   هن ا 

 الالجم  اثلنن فأّللب.

  يفن ههلللور ليفا  .: الهلل اهللي األيل لمبن أن تالَدة-5

ــأكثر -4 ــن ف ــت ااب : رذا ّلددا هدد  الولددت اليفا ددهللال اللدد، ب ددا هلءددا هددا بن

 بلووءا.

: رذا ّلا ه  األخت الماوار اليفا هللالل الل، ب ا هلءدا األخت ألب فأكثر -3

 ها بلووءا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: لمبالن ر   األا. (8)
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دنل الادهللي األصدو هدا األخت ألم الواحدة-2 : الهلل اهللي ال بق الديفا   هن ا 

 الذّليف  اليفا  .

 :مثء الرتكة ،الف ض ال،ادس

هيف أصغب فبض  ص ا و  الاب ن ال بب،ل الهيف هدا  ودو  اللىدنأ  )الثمن(

فاطل الال  ظ  فو  ل بجنلل الر مدن هديف ل  الجدر فدأّللب الدهلل الجديفا ال دبق الديفا   

 ل موت.

 وتائج:

 استنتج من هذا العر  الساْق:
لدنل بض األّلدرب؛  -االن البجدنل-أن ال مبب  االدسها قهلل َخص  اللىنأ -8

ء، لنل بض األصغب؛ الهيف)اللما(.اله  يف )الل لنن(ل الّلذليف َخو 

ك ال ددبض اللددن ؛ الهدديف )اللوددف( اددهللا  ددنال  اللىددنأ أ للددر أضددلنو -5

  نال  البجنل.

ك ال ددبض اللنلددث؛ الهدديف )الل ددث( اددهللا  ددنال  اللىددنأ ضددلف اددهللا -4

  نال  البجنل.

 دنال   ك ال بض البال ؛ الهديف )البلد ( ادهللا  دنال  اللىدنأ هلدو ادهللا -3

 البجنل.

ك ال بض الخنهس؛ الهديف )الىدهلل ( ادهللا  دنال  اللىدنأ أّللدب هدا ادهللا -2

  نال  البجنل.

نل لولمن ا  با اللىنأ ل بضوا. -2 ا ل بض هن ا   ل، بل با البجنل ألهلل 

 الار أا ،
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 :املوطء الناوي

 نرث اإلخوة ألم ْالسر :                    
ي االدسي االخيفاَل ألي الجلو ال اللديفال هدذا ال دبض هدن  ّلب  دن هادهلل   لء، فبض 

ّلنن لء، ر  ؛ ألهن، ك األصو ها ذالي األ  ني الذبا ال هودبا  لءد، ك الجديفا 

أصحنا ال بالض الاللوون ل هذا ال  بب، لإلخديفال ألي ر مدن ّلدنن لىدو  اهدبأال؛ 

الها األيل ه  أهند، بمدرتّليفن هد  المودت ك هدذ  األي فادطل الّلدو هدلء، هدا أا 

ا أن اليفاددنر ال ددا لودلء، اللددوا المودت أ لددم؛ الهدا هددذ  األيل  خدبل اللدنلبغ، هدد

دن لءدذ  األي ال دا أ جود ء، ّلدنن لءد، (8)الّلنن األصو أن ِبحجويفا هبن ل ل لد  ت ببم 

 فبض هاهلل  بحموء، ها الحج .

 :املوطء النالث

 اجلهات اليت ترث فيها اجلدات أكرث من اجلهات اليت يرث فيها األجداد:
 ءن  ببثا هبن؛ الها:فإن ل جهللا  ثس  ج -أ

 ؛ )ّلِأي األِيل الأي أي األيل الأهءنان(.الَدة التي ُتدلي بمحض اإلناث -5

 ؛ )ّلأي األال الأي أا األال اله ذا(.الَدة التي ُتدلي بمحض الذكور -8

؛ )ّلدددأي أي األال الأي أي أي ألدددا الَـــدة التـــي ُتـــدلي بإنـــاث إلـــى  كـــور -3

 .(5)األا(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنألصو أن « ّلو ها أالم رلم الموت لأ لم هحجيفا رال االخيفال ألي»الاناهللال ال بضور تايفل:  (8)

 ل الل لء، اد لليفا ت ببمًا ألهء،.بحجويفا

 (. 31)ص« أصيفل ا ، الميفا بث» (5)
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 الدلّيل:

َتنِن هِدْا قَِودِو اأْلَِال »ل َقنَل: ِليفاٍ َاِا الِْا َهْى  -5 اٍ : َجدهلل  َبدِبِ  َثدَسِ  َجدهلل 

ال  هِْا قِوَِو اأْلِيم   .(8)«اَلَجهلل 

َتْوِا هِدْا »ل َقنَل: َاْا رِْلَباِهوَ، الَ -8 اِ  َثَسث ن: َجدهلل  ِثيفَن هَِا اْلَجهلل  َّلنِ يفا ِبيَف م

 .(5)«قَِوِو اأْلَِال اَلاَلاِ هلَلال  هِْا قَِوِو اأْلِيم 

 وقد ُنقل اتفاق الصحابة والتابعّين  لى  لك:

 » :قال البّيهقي 
م
 اَلاَل َ ْلَ ِ، َاْا َأَ دهلٍل هِدْا َأْصدَحنِا الل وِدا

دن اَل ِبْلوِدِت َأْهدِو اْلَمْلِبَفدِر  دنٍص هِم  بلَدن َادْا َددْلهلِل ْلدِا َألِدا اَلق  ِخَسَو َذليَِفل راِل  َهن ِ الم

 .  (4)«لِنْلَحهلِلبِث رِْدلَنَا ِ 

 فإن ل  جءر الا هللال فاط بب  هبن؛ الها: )أا األا(. وأما الَد: -ب

 الدلّيل: 

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿قيفلدد  تلددنلم:  -5

 .[88]النساء: 

ددن ا ددم (3)الالجددهلل تلناللدد  الددلص؛ لددهللخيفل اللددهلل االلددا ك األالالا ؛ أي: قوند 

 ذليف. 

 َأُبِ دْ، َبْلَ د»قدنل:  اَلَاِا اْلَحَىِال َأْن ِاَمدَب  -8
ِ
َ  َ ِدديفِل ار ِ، َهدن اَل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق، « ال ربا»(ل الالووءاا ك: 35833 ق، )« المولف»أخبج  الا ألا شوور ك  أثر صحّيح: (8)

(58311.) 

 (.31 ق، )« دلل »أخبج  دلوهلل لا هلويف  ك  أثر صحّيح: (5)

 (. 1/321« )الىلا ال ربا»  (4)

 (.1/138« )قّلمنو الالن» (3)
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  ؟ َفَادنَل َهْلِادِو ْلدِا َبَىدنٍ : َأَ دنل  »اْلَجهلل 

ِ
َثدِ  َ ِدديفِل ار  اَل  

 .  (8)«الُىهلِلَ  

 الهلن تبا  جحنن جن   الجهللا  ا م األجهللاا؛ 

فنلجهلل ال بب  رال ها جءدر األال الالجدهللال تدب  هدا ثدس  جءدن   *

 هلءن جءر األليفال.

 لا لأي ال بب ل الالجهللال ال ا ِتهلللا لأي  تب .الالجهلل الذي ِبهلل *

 الار أا ،

 

]5[ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8233صحوح: أخبج  أليف ااالا   ق، ) (8)
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 املطلب الراْع

 تكريٍ املرأة  ي ْاب اتلع يب، يظهر واضًحا ْبنًِنا  ي ثالثة اواطن؛ يه:
 :املوطء األوش

 تكريٍ املرأة  ي ترشيع اتلع يب مع الغْي:                   
ها ّلو أ لم صن ور فبض تووب اودور لنج مناءدن هد   الغّير:والعصبة م  

 .(8)أخبال الال تمن ّلءن ت يف األ لم ك اللويفلر

 والعصبة م  الغّير صنفاا:

األخت الشقّيقة )فـأكثر(، مـ  البنـت )فـأكثر(، أو مـ  بنـت : الصنف األول

 اابن )فأكثر(، أو معهما. 

ر(، أو مـ  بنـت اابـن األخت ألب )فأكثر(، م  البنت )فأكث: الصنف الثاين

 . (5))فأكثر(، أو معهما

 :قال الرحبي 

ّلّلّلنص  بنبّلّلّلات   ّلّلّلوبات  نن ص تبك  خب
ب   وباألص

 
ّلّلّلّلببات     عب   ّلّلّلّلن  م  ه  عب ّلّلّلّلن  مب  (4)لبه 

 «.اجل يفا األخيفا  ه  الولن  اوور»الالاناهللال ال بضور تايفل:  

أن ها الجهلل  ها األخيفا  ه  الولت أال الولن  ف ءن  معنى هذا التعصّيب:

 .  (3)او للهلل فبض الولن هن ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33)ص«  نشور الوابي ا م شبّج دوط المن ابلا ا م الب وور» (8)

 (.302ل 5/303« )اليفدوط لوا االخ ون  الال وىوط» (5)

 (.53)ص« ه ا الب وور» (4)

 (.5/302« )اليفدوط» (3)
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الهذا هذه  أّللب الودحنلر الهديف قديفل جمءديف  ال اءدنأ؛ أن األخديفا  هد  

ددددون  ل الهدددديف الملمدددديفل لدددد  ك قددددن يفن الميفا بددددث الموددددبي (8)الولددددن  هلو 

(ل الال يف ىدا 318(ل الالمغبلدا )المدناال:832(ل الالىديف ي )المدناال:80)المناال:

(ل الالىديفاا  511)المدناال:(ل الالج ا،بي 353(ل الالوملا )المناال:585)المناال:

ل 831(ل الالاندددبي )المدددناال:331(ل الاالهدددن ايت )المدددناال:321ل 321)المدددناال:

 (. 302(ل الال يفب ا )المناال:831

   األدلة:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ امدددديفي قيفلدددد  تلددددنلم: -5

   ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[7]النساء:

 .(5)«َفَ نَن َاَ م ِاِميفهِ ِ » :قال الماوردي 

َاْا لِلْدٍت  ل َقنَل: ِدئَِو َأِليف ِهيفَدم ْا ِهَ ْبَو ْلَا ِشَبْ وِوَو اَ  -8

اَلاْللَِر اْلٍا اَلِأْخٍتل َفَانَل: لِْ وِلْدِت اللمْودِفل اَللأِْلِْخدِت اللمْودِفل اَلْأِ  اْلدَا َهْىدِليفٍال 

ل َفَاددنَل: َلَاددهلْل ل اَلِأْخوِددَب لَِادديْفِل َألِددا ِهيفَدددمَفَىددِوَ نلِِللِال َفِىددئَِو اْلددِا َهْىددِليفٍا 

 
ُ
ا اَلَهددن َأَ ددن هِددَا الِمْءَ ددهلِلبَال َأْقِاددا فِوَءددن لَِمددن َقَاددم الل وِددا : َضددَ ْ ِت رِذ 

ْبنَِة اْبٍن الُسُدُس َتْكِمَلَة الُثُلَثـّْيِن، َوَمـا َبِقـَي َفِلْخُْخـِت »
ِ
َفَأَتْولَدن َأَلدن « لاِلِْبنَِة النثْصُف، َوا

 .(4)يْفِل اْلِا َهْىِليفٍال َفَانَل: اَل َتْىَأِليف ِا َهن َااَي َهَذا الَحْوِب فِوِ ،ْ ِهيفَدم َفَأْخَوْبَ نِ  لِاَ 

لونن هن ا ود   الك  هللبث الا هىليفا » :قال اإلمام ابن بطال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.83/513ل ىبخىا )« الموىيفن»انظر: (8)

 (. 2/502« )ل ووبالحنالي ا» (5)

 (.1331 ق، )« صحوح الوخن ي» (4)

saber
مستطيل

saber
مستطيل



  

 64 

 

 

جمنار ها الل منأ رال ها شذ  ك أن األخيفا  اوور ل ولدن  بدبثا هدن فادو ادا 

 .(8)«الولن ...

 لت الال الأخت شاوار أال ألال الالا ا،(.هن  اا: )للتل الل مثال  لك:

(ل الاألخددت المدداوار أال ألا لءددن       (ل اللولددت االلددا )     فددإن ل ولددت )

 الونقا؛ ألهنن اوور ه  الغوبل الالا الل، هحجيفا.

 شكلها:

 2 

 4  بنت

 8  بنت ابن

 5 ب.ع أخت شقّيقة

 - - ابن  م

 وجه تكريم المرأة يف مسألة التعصّيب م  الغّير:

 يتضح لك وجه تكريم المرأة هنا من خالل ثالث مالحظات:

د  هد  الولدن  ف أخدذ الودنقا المالحظة األولى : أن األخدت المداوار ت لو 

تلووو نل الِتووح لايفال البجو الذي ِبانلو األخت المداوار؛ الهديف )األٌ المداو (ل 

 ف حِجِ  األٌ ألال الها اال   ها اللوون .

ي الماوار اودور هد  الولدن  ف  ديفن لاديفال الّلذليف ِتووح األخت ألا الهلل اهلل

)األٌ ألا(ل الَتْحِجِ  ها البجنل ها هيف أقو هل ؛ ّلدنلا األٌل الاللد،ل الالدا اللد،ل 

 الهذا بهللل ا م تبجوح جن   المبأال الا رتاي  اءن ك ال يف بث االدسها. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/311اللا لننل )« شبّج صحوح الوخن ي» (8)

0 
1 

0 
6 

0 
1 
0 
6 
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 :قال الشّيخ العالمة منصور بن يونس الُبُهوتي 

نألٌ ألا رذا تلودوت هد  الولدن ل رن األخت الماوار ِتىداط اللودور؛ ّلد»

 .(8)«الّلذا األخت ألا ِتىاط أللنأ األٌ؛ رذ رن اللويفلر جل  ءن ك هللم األٌ

 :قال الشّيخ صالح الُبُهوتي 

ّلّلببأص  ة  عب ب ّلّلقنيقب ّلّلاربتص الش  يصّلّلث  اب  وبحب
 

ببأص    ّلحب ّلا ا  ص بهب ننصّل ن اْصّلن  ل وص ْ
ب
ننص   أ عص ْ  مب

ّلّلّلّل  ص   ّلّلّلّلقنيقن  ب ّلّلّلّلا فبقلش  مب ه  عص وص مب
ب
 ب  أ
 

ّلّلّلّلّلّلب     ص   ّلّلّلّلّلّلقيق   ب ي لب  الش   لُك   اَّل 
يصّل ن   خص   الصمب

 
بن أ ب ص منثصل ها  ي احلص  ألبص  وب

ّب    ألن
ّلبص    ّلا قبّلدص حب ب وهب خ 

ب
نص لب  أ ب  مب ص    (2  ب

 .  (4)ق ت: الها للهلله، ها اللوون  

: أ د  رذا ّلن دت األخدت المداوار الدهلل تلودووءن هد  الولدن  المالحظة الثانّية

ألا فاهلل أصوحت أقيفا هلد ل اللودنن ذلديف: أهندن قدهلل ددنالت  ك الجءدر  ِتىاط األٌ

ه ءن ا ود ل الهدا  حدت ا ود  لنلابالدر ال دا قدهلل  الالهلل جرل الل لءن ه  ذلديف قدهلل تبج 

قبالر األيل الهذا  ف  لمأن المبأال أن ت اهللي ك هذ  الحنلدر األخدت المداوار ا دم 

ن ددد  األي ك األٌ ألا لىدددو  قبالدددر األي فدددرت  الال بدددب ل الهدددذا أددددن  لج

 .(3)الموبا 

دد  الددذّلب المالحظــة الثالثــة : األصددو أن ال لوددو  ب دديفن ل ددذّليف ل الِبلوم

األ لم المحنذبر ل ل الالمىنالبر لد  ك الجءدر الالهلل جدر الالاديفالل الل للدن  جدهلل هدذ  

المىألر؛ الها: )تلوو  األخيفا  لنلولن (  نلر اد للن،ورل الهدذا االدد للنأ فود  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ل ل وبو. 1/183« )ّلمنو الالنق» (8)

 (.5/33« )اللذا ال ن، » (5)

 (. 21)ص«  نشور الوابي ا م شبّج الب وور» انظر: (4)

 (ل ل وبو بىوب.30)ص« ر ونو المبأال ك الموبا » (3)
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ا-لو هن للهلل اا الويفاا أ هلل الودن لوا  ها ت بب، المبأال هن فو ل  -جد ا  ار خودب 

 وا َ دص  ا دم أن هدذ  المىدألر راجدنز ك تمدبب  المودبا ل هل دس  ذلديف لوون د  

 ال نلا:

ال بق اليفا   المم ث ال تيفجهلل ل  اوور ت حمو المىئيفلور ال ل التبادن ل -5

 الرن الجهلل  ف  يفن اوور ضلو ر.

ن ال بخ  دف -8 ادا الضد  ال دبق الديفا   المم دث هدا الض  األخيفا  أبا 

  وث اللوورل فس تيفجهلل لءا اوور قيفبر ت حمو المىئيفلور الءا التبانها.

رن األخيفا  ها امن  ل  بق اليفا   المم ثل ال وث ال تيفجهلل اودورل -3

دن  فإن األخيفا  بمل ا اللم  االج مدناا ل  دبق الديفا   المم دثل البامدا   م 

 ور ل  بق اليفا   المم ث. لهللال  المىئيفلور  حيف ل فأشوءا اللو

أن ال ددبق الدديفا   المم ددث الددذي لل دد  هددنزال  فأصــبحت صــورة المســألة:

 نشدئ ن ك الضد  اج مدناا صدل ؛  ودث ال تيفجدهلل هلد  اودورل فءديف بح دن  رلددم 

ا.   تليفب  اا ذليفل فند ح  الموبا  لنل بض فيف    ووو ن ّلووب 

االج مدناا الهلن ال هجنل لموبا  األخيفا  لنل بض ك  وا أن الضدلءا 

فو  صليفلر؛  وث ال اوور لءال رضنفر رلم المىئيفلور ال ا ب حم لءن  حديف ال دبق 

ددن لغوددب  الدديفا   المم ددثل فلجددهلل  ولئددذ أن ال مددبب  قددهلل أانددم األخدديفا  هوباث 

ال بض؛ الذليف هباانال ل يفض  االج مدناا لءدال لمدن ك ذلديف تحمدو المىدئيفلور 

 . (8) حيف ال بق اليفا   المم ث

ا الووددنن الوددنا  توددوا لدديف  ددبص ال مددبب  االدددسها ا ددم الرذا تددهلللب  هددذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 155ل 150لمنزن ردمناوو هلور )ص« االاجنز ال مببلا ك الميفا بث» (8)
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ت بب، المبأال ال ف  هل ل ءنل الهباانان ك  نلر ادهللي الجديفا اودور ذّلديف  لءدن بايفهديفن 

 ا م شمالهننل الالشيف أهنن قهلل أالتوت ك هذا هنل، بم  البجول الار أا ،. 

 املوطء الناوي:  

 اسألة القريب املبار :تكريٍ املرأة  ي ترشيع                           
ور لد  القريب المبار  : هيف قبب  ذّلبل الا هلل أال أّللبل ليفال  لىانت الملو 

 ديفاأ أّلن ت الا هللال أي أّللب. 

دوءن الال ثدت  ور ل ل  وث او  ن: لمن ل  ها ال  او ا م الملو  ا هون ّل  الِدمم

ن  .  (8)هبذ  اللويفلرل للهلل أن َتح  ، دايفطءن لند غبا  الل لوا رجمنا 

 قريب المبار  صنفاا:وال

: تلوو  الا االلا لولت االلا ال ا أا دم هلد  الدهلل  نج ءدن الصنف األول

 رلو  رذا اد غبقت الولن  الل لوا. 

: تلودو  األٌ ألا لألخدت ألا رذا ادد غبقت المداوان  الصنف الثـاين

 الل لوا.

 الالذي  وحل  هلن؛ هيف:

ءن رلو ل رذا ادد غبقت تلوو  الا االلا لولت االلا األا م هل ل الهلل  نج 

 الولن  الل لوا. 

ل الهديف الملمديفل لد  ك (5)هذه  جمءيف  ال اءنأ واسألة القريب املبار :

ا(ل -833(ل الالىدديف ي )المددناال: 8-53قددن يفن الميفا بددث الموددبي )المددناال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/381« )اليفدوط» (8)

 (.581/ 1« )لهللابر المج ءهلل» انظر: (5)
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(ل الالوملددددددا 553(ل الال يف ىددددددا )ال وددددددو:8-315الالمغبلددددددا )المددددددناال:

(ل 323(ل الالىديفاا  )المدناال:8-511ا(ل الالج ا،بي )المدناال:-352)المناال:

(ل الال ددددديفب ا 131ا(ل الالاندددددبي )المدددددناال:-331الاالهدددددن ايت )المدددددناال:

 أ(.-303)المناال:

 األدلة:

 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿قيفلدددددد  تلددددددنلم: -5

 .  [88: ]النساء

  ألن اللهلل اليفلهلل اللهلل ها طبب  المللم. 

دد  هددا ك ا ج دد  ك جم ددر المددنلل فيف-8 اجدد  أن لمددن ّلددنن الددا االلددا ِبلوم

 .(8)ِبلوم  ك ال نضو ها المنل

األ  ل رذا او   هدا ك ا ج د  فمدا هدا أا دم هلد  الدهلل ا  ونجءدن رلود  -3

 .(5)أاللم

د  -1 األ  ل هلءن اوور ال بم ا ردانط ؛ أل   أاللم  جدو ذّلدبل الهديف ِبلوم

 (4)هل ؟! مال ِبىانءن ف وف ِبىاط ها ها أا ال ا ك ا ج   ال

 ء ملء هي لعل  يءه عءد حاجتها إليه:يناش تعصين ابء االب

 .هن  اا: )لل وال الللت الال الالا الا الا(

(ل اللولت االلال الالا الا االلا: الونقا تلووو ن ل ذّلب هلدو  دظ        ل ول وا )

 األ لووا. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/581« )لهللابر المج ءهلل» (8)

 (. 1/188« )ّلمنو الالنق» (5)

 (.5/332« )ّل نبر األخون » (4)
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 صورتها:

 3 3 

 3 5  للت

 3 5 للت

 للت الا
 

 ا.ق

 

5 

 

3 
5 

 8 الا الا الا

 يف ي،ألة ال  ين املبارك:  وجه تك يم امل لة 

 يتضح لك وجه تكريم المرأة يف هذه المسألة، من خالل مالحظتّين اثنتّين:

: أن األصيفل اللنهر ك الموبا  تااا لأن ِبلوم  الدذّلب المالحظة األولى

 األ لم المىنالبر ل  ك الجءر الالهلل جر الالايفال. 

 فناللا بلو  الولتل الالا االلا بلو  للت االلا. *

األٌ الماو  ِبَلوم  األخت الماوارل الاألٌ ألا ِبَلو   األخدت ال *

 ألا. 

ل ل  قهلل اد للوت هذ  الحنلرل الهذا االد للنأ ك ذات  الوو ا دم ه ن در  د  

 المبأال لهللا المن ق االدسها اللظو،ل الالوو ا م اه منه  ل م ويف المبأال. 

الدذي بجل ءدن أّللدب : تليفب  المن ق لنب  هوبا  المدبأالل الالمالحظة الثانّية

 ظصن ها البجدو ك هلدو هدذ  الجيفا د ل ف ديف ِهللدت هدا طببد  تدب  هدا طببد  

 أخبا. 

وءن ها هيف أا م هلءن ا جر رذا ّلن ت لحنجر رلود  أي رهندن  لفإن األ لم هلن ِبلوم

وءنل الب ديفن  رن ل، تب  لنبب  ال بضل فوم   لءن الذّلب الذي هيف أ  ل هلءنل فولوم

1 
3 
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 ل الهذا ت بب، دمنالي ل، ِبلدبو لد  هلودو ك شدببلر هدا المدبا، ل الونقا لولءن اللول

 الال قن يفن ها الايفا وا.

 َأَ َ، االدسي المبأال؟! توصن ل  يف اللايفل المظ مر. أفبعد  لك ُيقال:

 املوطء النالث:  

   تكريٍ املرأة ْرتجيح ْعا الع بات ىلع ْعا بسببيها:                          

 االخدديفال الاألامددني الأللددن،ء، )الرن   لدديفا(ل الددهلل اتحددنا الهددذا ِب ودديف   ك

ِح )األي( الجن دَ  الدذي  اللوون  ك الجءر الالهلل جر الاخ سفء، ك الاديفالل فدرتجم

 أالم هبن فوأخذ ال لوو  االن ا خب. 

  مثال  لك يف اإلخوة: لو مات  ن )أخ شقّيق، وأخ ألب(. -5

ناهمددن ك الجءددر؛ الهددا فنلمددنل لددألٌ المدداو  االن األٌ ألال َ ْغددَ، اتح

ال( الّلذا اتحناهمن ك الهلل جرل ل ا الماو  أقيفا؛ أل   ِبدهلللا لابالدر)األي(  )األِِخيف 

 ه  قبالر)األا(ل الاألٌ ألا ِبهلللا لابالر )األا( فاط.

ال   :قنل صن   الهلِل  

وص ب  
ب
يصق  أ ّلّلّلّلقن وصا فبالشص ّلّلّلّلاوب بسب ّلّلّلّل ن ص ت

 فب
 

دص ب   
ب
ن أ ّلّلّلرباْبتبنيص ي الصقب نّلّلّلذن ّلّلّلأ  ْ

ن 
ب  (8)ألب

 مثال العمومة: لو مات  ن: ) م شقّيق، و م ألب(. -8 

  ف ذليف الايفل ّلىنلا .

 :قنل الِجْلِوِبُي 

ر ُ   ّلل  قبّلدص نًطا جب اْ ظص ضب سب  وبدونبكب فباحص
 

ّلال   رصثن نبسص ن
يبن ا و اإلص ناتل عص ن  ب ْ

 نابا َكب
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.83)ص« لونا ال با، » (8)
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ن   ّلّللبنيص اص
ب ني ْاألص ّلّلة  قبّلّلِدم اَّلص هب ول ّلّلو جن

 
 أ
 

   
ب دص  د و ب اني األص

ب
ّلّلّلالأ صمب ّلّلّللن ل   (8)اص

ٌِ لِدأْلَِا؛ » :وقال العالمة الباجي   ٌَ لأِْلَِا اَلاأْلِيم َأاْلَلدم هِدْا اأْلَ رن  اأْلَ

َن  اأْلِي  ِبددهلْلَلم لَِءددن رَلددم اْلِموددَباِ  رَذا اْ َ ددَبَاْ  َّلَمددن ِبددهلْلَلم لِددنأْلَِا رَذا اْ َ ددَبَال َفددإَِذا 
ِ
أل

ِ َباِا َأَ دهلِلِهَمنل اَلَّلدَذليَِف اْلِمودَباِ  فِدا اْلِلِميفَهدِرل اَلرِْن َّلدنَن اْجَ َمَلن َّلنَن َأْقيَفا هِْا ا ْ 

ددن َّلنَ ددْت اأْلُِي َدددَوو ن فِددا اْلِموددَباِ   اْلَلددُ، لِددأْلِيم اَل َهددهلْلَخَو َلددِ  فِددا اْلِموددَباِ  رال  َأ  ددِ  َلم 

 .  (5)«لِنْلِجْمَ ِر َقيِفَبْت َجلَْوِر َهْا اِلِجهلَلْ  فِا ِجَء ِ ِ 

َقَباَلِر اأْلِيم ... َتِ يفِن ِا  ر  لِ   ْبِجوِح؛ َف َِءَذا » :قال العالمة السرخسي و

ٍَا 
ِ
ٌِ أل ٍَا اَلِأين َاَ م اأْلَ

ِ
ٌِ أل ِح اأْلَ  .  (4)«ِبَبج 

 

 الار أا ،

]5[ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.522)ص« لم ور ك ال با،  الحلو ورال ليفز ا» اس  اا:  (8)

 (.1/811« )المل ام» (5)

 (.83/511« )الموىيفن» (4)
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 املطلب اخلاا 

  تكريٍ املرأة  ي ْاب احل ب يظهر  ي اوطنني؛ هما:
 :  وطء األوشامل

 ح ب اإلخوة ألب ْاإلخوة األشقاأ:                   
أ د  قدنل:  الاللمهللاِل ك ذليف: هن ال ا ها  هللبث ا ا لا ألدا طنلد  

َوإِّا َأْ َّياَا َبنِي األُمث َيَتَواَرُثوَا ُدوَا َبنِي الَعاّلِت، : »... قنل  ديفل ار 

 .(8)«ِه ُدوَا َأِخّيِه أِلَبِّيهِ الّرُجُل َيرُِث َأَخاُه أِلَبِّيِه َوُأمث 

المباا هب،: االخديفال األشدانأل الِبن د  ا دوء،: للدا  «:أ ّياا بني األم»قوله: 

األاونن؛ لايفال قبال ء، الزبناال قبهب،ل َفَلوِا المداأ: خسصد   الخودن  ؛ ألهند، هدا 

 اوا الا هللال؛ )أي ها أا الا هلل الأي الا هللال(.

ال ألال البىدميفن للدا اللدس  : المدباا هبد، االخديف «:بنـي العـاّلت»وقوله: 

ا  الل الدميفا لذليف؛ ألن أهءنا، ش م فءا َضب  ب  جم  ا رل الها الا 
(5)  . 

أن االخدديفال األشددانأ َبحِجِودديفن االخدديفال ألا الددهلل اج مددناء، الرن  معنــى  لــك:

ح جن د  األشدانأ لجءدر األيل  تىنالالا ك جءر األخيفال التىنالالا لنلذّليف الل رال أ د  ِبدبج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8333(ل الالا هنج   ق، )8031أخبج   الرتهذي  ق، ) (8)

(ل 1/13« ) وو األالطن »(ل ال1/8082« )هبقنال الم نتوح شبّج هم نال المونلوح» انظر: (5)

(ل ال 51/38ل ىنانيت )« ا  لوو الموون ال  ح البلن  لرتتو  هىلهلل االهني أ مهلل ل»ال

(51/531.) 
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 وت األا الاأليل أهن االخيفال ألا فجملء، ل  جءر األا فاط.فاهلل جملء، لنلم

، يف شـرحه للحـديث قال العاّلمة  لـُي بـن سـلطاا القـاري الحنفـي 

ِ  ... » المذكور: ِح لِدِ  َللِديف اأْلَْاَودنِن َاَ دم َللِدا اْلَلدس  اَلَذَّلَب اأْلِي  ِهلَن لَِوَونِن َهدن َبَ دَبج 

اِل اَلاْلَمْللَم َأن  َللِا اأْلَ  ِ  َفنْلِموَباِ  لَِولِا اأْلَْاَونِن لِِاديف  ْاَونِن رَِذا اْجَ َمِليفا َهَ  َللِا اْلَلس 

 .(8)«اْلَاَباَلِر اَلاْزِااَلاِ  اْليَفْصَ رِ 

ــونس الُبهــوتي الحنبلــي  ــن ُي ــب وقــال العاّلمــة منصــور ب ، وهــو ُيرتث

ٌِ هِْا اأْلََليَفْبِا؛ لَِ َبُجِح ِ » العصبات:  .  (5)«لَِاَباَلِر اأْلِيم  ِث،  اأْلَ

َي َهدْا َزاَا رِْااَلِأِ  » :وقال العاّلمة الماوردي الشـافعي  َفيَفَجدَ  َأْن ِبَادهلل 

َا لِنأْلَِا   .  (4)«لِنأْلِيم َاَ م َهْا َتَ ب 

ِح الا ث ن ا م  خب.  الهذا بهللِل ا م ه ن ر المبأال الأن جن َوءن ِببجم

   :املوطء الناوي

 ح ب  املرأةن ألكرث الرجال الوارثني:                       
رذا ا مت أن البجنل الديفا ثوا لدنل بض أال ال لودو  أالهبمدن هلدًا خمىدر 

ل فنا ،  ا؛  -  ميف ار-امب  جس  أن المدبأال تحِجد  هدا هدمالأ البجدنل امدب 

الددددا األٌ  -1األٌ هددددا األيل  -3األٌ ألال  -8األٌ المدددداو ل  -5الهدددد،: )

الددا اللدد،  -2اللدد، ألال  -3اللدد، المدداو ل  -1ٌ ألال الددا األ -1المدداو ل 

 الِمل ِ (.  -50الا الل، ألال  -3الماو ل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/8082« )هبقنال الم نتوح شبّج هم نال المونلوح» (8)

 (.1/181« )ّلمنو الالنق» (5)

 (.2/551« )الحنالي» (4)
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 : (8)وبّياا  لك يف البنود التالّية

 أواَ: من تحَبه البنت وبنت اابن من الرجال:

َتحِجددِ  الولددِت فددأّللب أال للددت االلددا فددأّللب االخدديفاَل أليل اللوىددت الجملوددِر 

ل لو ّلمن تحِج  ا ٌَ اليفا هلل.هبااال   الخيفاَلل ّلذليف َتحِجِ  األ

 :قال الرحبي 

ببنبّلّلّلّلّلاتن اّلْصّلّلّلّلّلنن  بنبّلّلّلّلّلاتن وب نابلص ب   وب
 

ينن    ْن  ندص ّلّللص  ّلّلدانًا لبق  ونحص صًعّلّلا وب  (5)َجب
دن هد  الولدن ل الللدن  االلدال دديفاأ ّلدا   أي: الال بب  االخيفال هدا األي أبا 

 .(3)ل لنالجمنق ّلمن   ن  الا الملذ (4)أّللب ها اثلوا أال أقو

 مثلة:األ

 إخوة ألم، و م شقّيق(. 4بنات، و3مات  ن: ) وجة، و  -1

 81 

 3   وجة

 51  بنات3

 - ي إخوة ألم4

 1 ا  م شقّيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«  نال  زبناال المبأال ا م البجو ك الموبا »أصو المناال الل مور لءذ  الوليفا ها ّل نا:  (8)

ا ا و  المباج  ال ا أثو ءن ك 31-18)هنجى وب(ل )ص لألد نذ د ومنن ثن  ّلوون (ل زا،هلل 

 الءنهشل ه  تويفبون  التوحوحن ل الاخ ون  التوبو شهللبهللبا.

 (.52)ص« ه ا الب وور» (5)

 (.22ل  23)ص« ال ابببا  الىلور ا م الملظيفهر الب وور» (4)

 (.330هىألر  ق، )« االجمنق» (3)
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 يف هذا الَدول:

 َ َجَ  الولنِ  االخيفاَل اللسثَر لأليل ه  أهنا  ىنأ اله،  جنل.                 

 بنات ابن، وأخ ألم، وابن أخ شقّيق(. 2مات  ن: ) وجة، و -2

 81 

 3   وجة

 51  بنات ابن2

 - ي أخ ألم

 1 ا ابن أخ شقّيق

  يف هذا المثال:

ِ ج  األٌ ألي لولدن  االلدال الأخدذن الل لدوال هد  أهندا  ىدنأ الهديف                     

  جو. 

 إخوة ألم، وأخ شقّيق(. 2بنات، و3مات  ن: )  -3

 3 1 

 1 8  بنات3

 - - ي إخوة ألم2

 8 5 ا أخ شقّيق

   هذا:ويف 

 أخذ الولن  الل لوال لولمن االخيفال ألي هحجيفلوا هبا.            

0 
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3 
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 إخوة ألم، وابن  م شقّيق(. 2مات  ن: ) وجة، وأم، وبنت، و  -4

 81 

 3   وجة

 1  أم

 58  بنت

 - ي إخوة ألم2

 1 ا ابن  م شقّيق

ّلرل الك هذ  الحنلر َ جوت الولت اليفا هللال االخيفاَل ألي الى رل الأخذ   وف الرت

 الها اهبأال اله،  جنل.

 إخوة ألم، وأخ شقّيق(. 3مات  ن: )أم، وبنت ابن، و و ، و  -5

 58 

 8  أم

 1  بنت ابن

 3   و 

 - ي إخوة ألم3

 5 ا أخ شقّيق

َ جَوت للت االلا اليفا هللال االخيفاَل ألي األ للرل الأخدذ   ويف هذا الَدول أيًضا:

  وف الرتّلر.
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 ة من الرجال: ثانًّيا: من تحَبه األخت الشقّيق

ددن هددا البجددنل ك الموددبا ؛  َتحجددِ  األخددت المدداوار اليفا ددهللال فددأّللب جمل 

اللددد،  -1الدددا األٌ ألال  -3الدددا األٌ المددداو ل  -8األٌ ألال  -5الهددد،: )

 الِمْل ِ (.  -2الا الل، ألال  -3الا الل، الماو ل  -1الل، ألال  -1الماو ل 

 ا الرال فس.الهذا رذا ّلن ت اوور ه  الولن  أال للن  االل

 األمثلة:

 إخوة ألب(. 3بنات، وأخت شقّيقة، و  4مات  ن: ) -5

 3 3 

 1 8  بنات4

 3 5 ا.ق أخت شقّيقة

 - - ي إخوة ألب3

األخت الماوار َ جَوت أ للر رخديفال ألا؛ ألهندن صدن   اودور  يف هذا الَدول:

 ه  الولن ل فأخذ  الونقا؛ الهيف الل ث.

 ّيقتّين، و م شقّيق(.بنات، وأختّين شق 3مات  ن: ) -8

 3 1 

 1 8  بنات3

 8 5 ا.ق أختاا شقّيقتاا

 - - ي  م شقّيق

 األخ نن الماوا نن َ جو ن اللَ، الماو  الأخذتن الونقا. يف هذا المثال:
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 مات  ن: )بنتي ابن، وأخت شقّيقة، و م ألب(. -3

 3 

 8  بنتا ابن

 5 ا.ق أخت شقّيقة

 - ي  م ألب

ددن َ جَوددت األخدد ت المدداوار اللدد، ألال الأخددذ  هددا الوددنقا الهلددن أبا 

 تلوووًا ه  الولن .

أبنــاء أخ  2أخــوات شــقّيقات، و 4بنــات ابــن، و 2مــات  ــن: )بنــت، و -1

 أبناء  م شقّيق(. 2شقّيق، و

 1 31 

 52 3  بنت

 1 5  بنات ابن2

 58 8 ا.ق أخوات شقّيقات4

 - - - أبناء أخ شقّيق2

 - - - أبناء  م شقّيق2

  ل:ويف هذا المثا

 َ جوت األخيفا  الماوان  صل نن ها البجنل؛ همن:                        

الأللنأ الل، الماو (ل ه  أهنا  ىنأل الأقدو هدا  -8أللنأ األٌ الماو ل  -5)

 البجنل المحجيفلوال القهلل أخذن الونقا.
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مات  ن: )بنـت، وأخـت شـقّيقة، وأخ ألب، وابـن أخ شـقّيق، وابـن أخ  -6

 ألب، و م، وابن  م(.

 8 

 5  بنت

 5 ا.ق أخت شقّيقة

 - ي أخ ألب

 - ي ابن أخ شقّيق

 - ي ابن أخ ألب

 - ي  م

 - ي ابن  م

فإن األخت الماوار هلن أصدوحت هد  الولدت اودور هد  الغودب ك قديفال األٌ 

ٌِ الماو ل فَ حِجِ  ِّلو  همالأ البجنل.  الماو ل َتحج  هن بحجو  األ

 ال:ثالًثا: من تحَبه األخت ألب من الرج

ب جمًعا من الرجال يف المّيراث؛ وهم:  َِ  األخت ألب الواحدة فأكثر تح

الاللد،  -1الالل، الماو ل  -3الالا األٌ ألال  -8الا األٌ الماو ل  -5)

 الالمل  (. -3الالا الل، ألال  -1الا الل، الماو ل  -1ألال  

 الهذا رذا ّلن ت اوور ه  الولن  أال للن  االلال الرال فس.
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 األمثلة:

 أبناء إخوة ألب(. 3بنات، وأخت ألب، و 4مات  ن: ) -5

 3 3 

 1 8  بنات4

 3 5 ا.ق أخت ألب

أبناء 3

 إخوة ألب

 - - ي

َ جوت األخدت ألا أ للدر أللدنأ االخديفال ألال الأخدذ  الودنقا؛  يف هذا المثال:

 الهيف الل ث للهلل  وو  الولن  الهيف الل لنن.

 .بنات، وأختّين ألب، و م شقّيق( 3مات  ن: ) -8

 3 1 

 1 8  بنات3

 8 5 ا.ق أختاا ألب

 - - ي  م شقّيق

َ جد  األخ ددنن ألا اللد، المدداو ل الأخدذتن الوددنقا؛ الهديف ث ددث  يف هـذا المثــال:

 الرتّلر. 

 مات  ن: )بنتي ابن، وأخت ألب، و م ألب(. -3

 3 

 8  بنتا ابن

 5 ا.ق أخت ألب

 - ي  م ألب
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1 
3 
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االلددال فَحجوددت اللدد، ألال  أصددوحت األخددت ألا اوددور هدد  للددن  ويف هــذا:

 الأخذ  الونقا تلووو ن.

أبنـاء أخ شـقّيق،  2أخـوات ألب، و 4بنـات ابـن، و 2مات  ن: )بنت، و -3

 وابن  م شقّيق(.

 1 31 

 52 3  بنت

 1 5  بنات ابن2

 58 8 ا.ق أخوات ألب4

 - - - أبناء أخ شقّيق2

 - - - ابن  م شقّيق

 صل وا ها البجنل؛ الهمن: َ جوت األخيفا  ألا  ففي هذا المثال:

الدا اللد، المداو ( هد  أهندا أقدو هدا البجدنل  -8أللنأ األٌ المداو ل -5)

 المحجيفلوال الأخذن الونقا؛ الهيف ث ث الرتّلر.

 مات  ن: )بنت، وبنت ابن، وأخت ألب، وابن  م ألب، وابن أخ ألب(. -2

 1 

 3  بنت

 5  بنت ابن

 8 ا.ق أخت ألب

 - - ابن  م ألب

 - - ألب ابن أخ

0 
6 

0 
1 

0 
6 

0 
1 
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الهلن: َ جوت األخت ألا الَا الل، ألال الالا األٌ ألال الأخذ  الودنقا للدهلل 

  وو  الولت الللت االلا؛ الهيف الل ث.

 الار أا ،

 

 

]5[ 
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 املطلب السادض

  أي: الممب   فوءن.  -ل  ح الباأ الممهللاال- الُمشّركة

كة ا -بهنل ىدد- والُمَشــرث ل الباددنل لءددن (8)ا ددم  ىددور ال مددببيف رلوءددن هجددنز 

ن: الممرتّلر.  أبا 

ّلر أال الممرتّلر؛ ل مببيف االخيفال األشانأ فوءدن هد  االخد يفال ألي الدموت الممب 

 .(5)القهلل أفباهن ال بضويفن ك لنا خنص هبن؛ الذليف لمءبال الخسو فوءنل ك ث لء،

 أركانها:

 أركاا المشركة أربعة؛ وهي:

 زال . -5

 أي )أال جهللال(ل الا هللال أال أّللب. -8

 رخيفال أليل اثلنن فأّللب.-3

ا هدد  -1 ا فاددطل أال ذّلدديف   أٌ شدداو ل الا ددهلل فددأّللبل ددديفاأ ّلددنن األشددانأ ذّلدديف  

بو فس  . (4)ر ن ل أهن اال ن  الوم

  شروطها:

 ُيشرتط يف املشركة شرطني عدميني: 

ن. -5  اهللي ال بق اليفا   هن ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.312ل 313)ص  ل ول ا« المن   ا م أل نظ المال » (8)

 (. 30)ص« ه  ال ل وان  الوءور-ال يفا،هلل الج ور» (5)

 (ل لنخ ون  التوبو. 3/21« )اليفدوط» (4)
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 .  (8)اهللي األصو ها الذّليف  اليفا  -8

 محتر اتها: 

دنل لىدانيفا؛ -5 ا الر نث  ال أال ذّليف   ليف ّلنن لهللل االخيفال األشانأ رخيفال ألا ذّليف  

الدد غبا  ال دبالض الرتّلدرل اللد، بمدرتّليفا هد  االخديفال ألي؛ ألهند، لنللىدور لدألي 

 أجن  . 

لدديف ّلددنن لددهللل األٌ أال االخدديفال األشددانأ أخددت شدداوار أال أخ ددننل أال أخددت -8

ألر للوف اليفا هللال أال لل لا اللل وا الل، بحودو فوءدن ألا أال أخ ننل للنلت المى

 .(5)تمببيف

 وقد َصّح القول بالتشريك  ن: 

 -1ل (2)الزبدهلل لدا ثنلدت -3ل (2)الالدا هىدليفا -8ل (3)ل الالمنن(4)امب -5

 .(1)الشببح الانضا -1ل (7)الطنالال  لا ّلوىنن

ل اللدد  أخددذ قددن يفن الميفا بددث الموددبي (1)الهدديف هددذه  المنل وددر الالمددنفلور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا ظب الموهلل  الىنل . (8)

 (ل ل وبو.810)ص« ضما جنه  أ  ني الميفا بث-ال حاوان  المبضور» (5)

 (.53001 ق، )« المولف»أخبج  اوهلل البزا  ك:  أثر صحّيح: (4)

 (.8381 ق، )« دلل »أخبج  اوهلل الهللا ها ك:  ح:أثر صحّي (3)

 (.35032 ق، )« المولف»أخبج  الا ألا شوور ك:  أثر صحّيح: (2)

(ل 1 ق، )« دلل »القهلل صح لمجميفق طبق : أخبج  دلوهلل لا هلويف  ك:  يف أسانّيده مقال، (2)

 ضما أثب طيفبو.

 (.53002 ق، )« المولف»أخبج  اوهلل البزا  ك:  أثر صحّيح: (7)

 (. 8382 ق، )« دلل »أخبج  الهللا ها ك:  أثر حسن: (1)

 (. 1/530« )لهللابر المج ءهلل»(ل ال 825ل 2/820اللا قهللاهر )« المغلا» انظر: (1)
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(ل الالج ا،دبي 380(ل الالوملدا )المدناال:511(ل الال يف ىا )ال ودو:50مناال:)ال

 (.  810(ل الالانبي )المناال:313(ل الاالهن ايت )المناال:531)المناال:

 أدلة القول القائل بالتشريك:

 .  [7]النساء: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿اميفي قيفل  تلنلم:  -5

 .(8)لووفنق ام أنهب هذا اللميفي اد حان  الجمو  رال ها َخو   الهلل

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ﴿اميفي قيفل  تلنلم:  -8

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 . [85: ]النساء ﴾ڻ 

ددن ألا َأْي لدد، ب ددال  فن بددر شددم ت ك اميفهءددن ِّلددو  أٌ أليل ددديفاأ أّلددنن أخ 

ا نل لو ب بهلل  قيفال التأّلوهلل   .(5)الاألا ال ب بهلل هن لولءمن ضل  

اددهللب، األقدديفا ا ددم األضددلفل الألن أصدديفل الميفا بددث هيفضدديفار ا ددم ت -3

الأا م األ ديفال همدن ّلر األقديفا لألضدلفل اللدوس ك أصديفل الميفا بدث ددايفن 

 .(4)األقيفا لنألضلف

 :قال الرحبي 

رنثبّلّلّلا  ِمّلّلّلا وب
 
وصًجّلّلّلا وبأ نّلّلّلدص  ب

ن ص َتب إ  وب
 

وا اثلُل ثبّلّلّلا   ّلّلّلا   ِم حب
نّلّلّلحص  ةً ل ّلّلّلوب نخص إ  وب

بن  
ب
م  وبأ

 
ّلّلّلّلّلّلّلّلا ألن ًٍ يص

ب
ةً أ ّلّلّلّلّلّلّلّلوب نخص إ  وب

 
ربق     ّلّلتبغص ّلّلبن وبامص ّلّلرص ن ابُ   نسب ْ 

ّلّلالب صمن  وا ال
ِم  

 
ٍ  ألن ّلّلّلّلّلّلّلّلّل ٍ  ه  ه  عله   فبّلّلّلّلّلّلّلّلّلاجص

 
   ٍِ بّلّلّل ّلّلّلًرا  ين اةص ٍص حب ب ْبّلّلّلاه 

ب
ّلّلّللص أ عب  وباجص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (. 2/513ل منال اي )« الحنالي ال ووب» انظر: (8)

 (.1/835ل ونجا )« المل ام» (5)

 (.2/513ل منال اي )« الحنالي ال ووب» (4)
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ّلّلأص  ن ب
ةن ث لصّلّلثب الرت  ّلّلوب ب اإلنخص ٍص ىلعب ّلّل   وباقصسن

 
أص    ب ب ّلّلّلرتب شص صم  لبة  ال

ب
ّلّلّلأ سص صمب ُن ال ّلّلّلذن  (8)لبهب

انأ الاالخديفال الا م هذا المذه ؛ الهيف الاانأ لنل مببيف لوا االخيفال األشد 

ا الر نث ن(ل ب يفن الذّلب الاأل لم فود  دديفاأ االن ت ادوو؛ الذلديف  ألي ك ث لء، )ذّليف  

اال ل يفن الجمو  ال ثيفا لنلب  ، المجب 
(5) . 

 مثال المسألة المشّركة: 

 هن  اا )زال ل الأيل الأخيفبا أليل الأٌ شاو (.

االخديفال األشدانأ (ل الالل دث الم وادا لدوا         (ل اللدألي )        فإن ل د ال  )

 الاالخيفال ألي لنلىيفبر.

 وهذه صورتها:

 1 52 

 3 3   و 

 3 5  أم

  أخوين ألم
 

8 
1 

 8 أخ شقّيق

 وجه تك يم امل لة يف امل،ألة املا كة:

 تكريم المرأة يف هذه المسألة يتبّين من خالل خمس مالحظات: 

جن د  األيل فودب  : أن المىألر الممرتّلر ِبلَْظِب فوءدن رلدم المالحظة األولى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.80ل 53)ص« الب وور» (8)

 (.3/31« )اليفدوط» (5)
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االخيفال األشانأ ه  االخيفال ألي لىو  تبجوح جن   األي لء، الهنيفضد  هبد،ل الرال 

ف وس لء، اا طبب  ال لوو  شداأ هدا المودبا ل الهدذا الرتجدوح لجن د  األي 

بهللل ا م أهمو ءنل الا م ا رتاي المدببلر ليفضدلءن القدهلل هنل البدهللل ّلدذليف ا دا 

 تأثوبهن ك جءر ال يف بث.

: أ   ليف ّلدنن ك هدذ  المىدألر )رخديفال ألا الأخديفا  ألا( ّيةالمالحظة الثان

ه ددنن األشددانأ الالمدداوان  ف ددا ببثدديفا شددوئ ن؛ الذلدديف ألن جن دد  األا ال ددهلل  ال 

ح ا ددم جن دد  األي. البددهللل ا ودد : أن االخدديفال الددذبا أالدديف لددنألي ّلددنن لءدد،  ِبددبج 

 وددووء،ل الأهددن الددذبا أالدديفا لددنألا ف دد، ب ددا لءدد، شدداأل الهددذا تددبجوح ل مددبأال 

  بب، لءن. الت

: لديف ّلدنن ه دنن األشدانأ شداوان  فادطل ال ثدا لدنل بض المالحظة الثالثـة

ل يفا هللال اللودفل اللسثل دوا فدأّللب الل لدننل الهدذا بدهللل ا دم أن جن د  المداوار 

 أقيفا ها الماو  ك هذ  الحنلر. 

َفَ يْف َّلنَن َهَ دنَن » يف  رضه للمسألة المشتركة: قال العالمة الدسوقي 

ِاوِ  َش   .(8)«ِاوَار  َفَاْط َلْ، َتِ ْا ِهْمَ َبَّلر  اَلِاوَو َلَءن لِنللمْوِف َفَ ْوِ ِغ تِْىَلر  لِنْلَليْفلِ الم 

: لدديف ّلددنن ه ددنن المدداوار أخددت ألال ال ثددت لددنل بض المالحظــة الرابعــة

ّلذليفل ل يفا هللال اللوفل اللسثل وا الل لننل ف  يفن األخت ألا أقديفا هدا األٌ 

س شديف ت دبب، ل مدبأال التدبجوح لءدن ا دم البجدو ك ألا ك هذ  الحنلرل الهذا لد

 .(5)الموبا 

: أن جمود  البجدنل الاللىدنأ ك هدذ  الحنلدر قدهلل ال ثديفا المالحظـة الخامسـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/111« ) نشور الهللديفقا ا م المبّج ال ووب» (8)

 (.33)ص« ر ونو المبأال» (5)
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لنل ىنالي الذّلب ّلنأل لمل الهذ  ها الحنال  ال ا بىدنالي فوءدن البجدو األ لدم ك 

لدو الموبا ل   م بل ، الحمام أن األهب لوس ا م  نل الا هللال أال الض  هلوا؛ 

ل أال بل د، هدا رن ك هذا ال مبب  ِ َ ،  ال بل ،  اوا ءدن ّلنه در رال ار 

 خ   الهيف ال نوف الخووب؟!

 ضائدة: 

ر  ىلع شيخ اإلمالم اْن تيمية  ورن  ي هذُ املسألة لغّز ع 
 
هنّلا دُ  ، أ

 ةؤ د تلك املالحظات اليت اكرتها:
 قاش ال،ائل:

ِيّل ّلاتب مب وصا قبّلدص مب ّلدب ٍص ماْبال  قبوصم  غب  ت ه 
 

 لبّلال  
ص
الب وباحل صمب و ب ال م  تبسن وا يبقص ببح  اص

ب
 فبأ

ٍص   نهن ت ب
ّلّلرتص ن عن ّلّلْيص ة  منّلّلنص غب

ب
ّلّلربأ البّلّل ن اصاص  لبقب

 
 

ّلّلّلثالب    وببّلّلّلًة مب عص  
 
ٍص أ  ْ ّلّلّلكن  خص

 
ّلب أ

ب
 أ
   ٍ  ْ ر  ك  بشص امب ي ننني  دب نن منِِّن جب بطص   ين ابلص

  
ّلال   بمص

ص
رنف وا احل

ي  تبعص ٍب حب سص وا الصقب ِخر 
ب
 فبأ

لبّلةً   رصدب ّلطب خب ٍص ي عص بّل ّلًرا ل نص ابكب  ن ص يبك 
 فب
 

ّلّلّلال  ٍِ ّلّلّلدص ف  َب لبقب نصّلّلّل
 
ّلّلّلنص أ ن ص يبك  إ  وب

ًقّلا يبقنيًنّلا لبّلنص ب ي نصكنّلرُ     فن حب نابِ ص ْ 
 

بّلال   ل رنف  فبّلرص ب اهلل ّل  ب
 مبنص َكب ب يبعص

ب    ّلذن نّلال كب ّلرني ْ اص
ب
ٍص أ رصت  لبك  نيِن ابكب   ن

 
اًل و   هص ٍص جب ق ول  لبك 

ب
ّلثبالفبالب أ  (8)ّل مب

هذا الحمو رهن أن ب يفن ها زالجر ألا الموتل الرهن أن ب يفن ها  الَواب: 

 أي الموت.

 : إذا كا  احلمل يء زوجة لبي امليت:لواًل

 )زال ل الأيل الاثلنن ها اللهلل األيل ال مو ها األا(. فإا المسألة؛ هي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.35/313« )هجميفق ال  نالا» (8)
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 (ل ث،  لظب:     (ل الليفلهللي األي )     (ل اللألي )     ف   ال  )

ا: فءيف )أٌ ألا(ل فس شاأ ل  لنت ن  الل منأ. -أ  فإن ّلنن الحمو ذّلب 

 صورتها:

 2 

 4   و 

 8  أم

 5  أخوين ألم

 - - أخ ألب

 الرن ّلنن الحمو أ لم: فءيف )أخت ها أا(ل فو بض لءن اللوف. -ا

 وهذه صورتها:

 1 3 

 3 3   و 

 5 5  أم

 8 8  أخوين ألم

 3 3  أخت ألب

 ثاوًيا: إذا كا  احلمل يء لر امليت:

نل شدن   اللدهلل األي ّليفا دهلل  -أ  ا الأ لم هل  ا فاطل أال ذّلب  فإن ّلنن الحمو ذّلب 

 هلء،ل الال بىاط.

0 
3 

0 
6 

0 
1 
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3 

0 
6 
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1 
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1 

0 
1 
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 وهذه صورتها:

 1 52 

 3 3   و 

 3 5  أم

  أخوين ألم
 

8 
1 

 8 أخ شقّيق

 الرن ّلنن الحمو أ لم: فءيف )أخت شاوار(ل فو بض لءن اللوف. -ا

 وهذه صورتها:

 1 3 

 3 3   و 

 5 5  أم

 8 8  أخوين ألم

 3 3  أخت شقّيقة

 الار أا ،

 

]5[ 
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 املطلب الساْع

هددا ر ددهللا المىددن،و الممددءيف ال ك لددنا الجددهلل الاالخدديفالل القددهلل  األكدريــة:

ءن اخ سفدن  ل القهلل اخ  ف ال اءنأ فو(8)أفباهن ّللوب ها ال بضووا ك لنا خنص

 .(5)اهللبهللال؛ ألن الخسو الاد  ك هىن،و الجهلل رذا اج م  ه  االخيفال

  مبب تسميتها ْاألكدرية:
ددَر؟ َقددنَل: َاددْا ِدددْ َونَن  ْوَت اأْلَّْلهلَلِ ب  ل َقددنَل: ِقْ ددِت لأِْلَْاَمددِش: لِددَ، َدددم 

ّْلددهلَلِ ل َّلددنَن َبلِْظددِب فِددا َطَبَ َءددن َاْوددهلِل اْلَم ِدديِف ْلددِا َهددْباَلاَن َاَ ددم َ ِجددٍو ِبَاددنِل َلددِ : اأْلَ 

دَب  : اَلِّلل دن َ ْىدَمِ  َقْودَو َأْن ِبَ ىم دَرل َقدنَل اَلّلِود   نَهن اأْلَّْلهلَلِ ب  ِ ل َفَأْخَنَأ فِوَءدن َفَىدم 
اْلَ َبا،ِ

َ  فِوَءنل َلْ، ِبْ ِش َقيْفَل ِ  َن  َقيْفَل َزْبهلٍل َتَ هلل 
ِ
َوِت اأْلَّْلهلَلِ ب َر؛ أل ِدْ َونِن: رِ  َمن ِدمم

(4). 

 أراكنها:
 لها أركاا أربعة:

 جهلل.  -1أخت لغوب أي )شاوار أال ألا(ل  -3أيل  -8زال ل  -5

 حمرت اتها: 
أهدد، هحرتزااددن هددن ب ددا: لدديف ّلددنن لددهللل األخددت أٌ لىدداط؛ رذ ال فددبض لدد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -شبّج الب وور»(ل 88)ص« ه ا الب وور»ا ظب  يف منظومته، منهم اإلمام الرحبي  (8)

 (.13)ص« ل ل وان  اللسهر هحمهلل هحوا الهللبا

ل 38)ص« الايفل الجهلل ك   ، ر   االخيفال ه  الجهلل» صّيل هذا الخالف يف رسالة:انظر تف (5)

 الهن للهللهن(.

 (.35813 ق، )«  المولف»أخبج  الا ألا شوور ك  أثر صحّيح: (4)
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ددِ    ددذا  لنللنلوددر؛  ىددور رلددم اهددبأال تىددمم:  بلا دد  رلودد  لخددسو األخددتل الِت ا 

 .  (8)ب ل الغو)اللنلور(ل أفناِ  اليف  

 الخالف فّيها:

اخ  ف أهو الل ، ك ّلو ور األّلهلل برل الالذي  وحث فو  هلدن؛ هديف الممدءيف  

القهلل ات ان ك  ڤالالملميفل ل  ا ن ك الوسا االدسهورل الهيف هذه  ا ا الزبهلل 

 الج  الاخ   ن ك  خب.

 ألي ددددددد(ل الل       (ل اللألخددددددت )      فاددهلل ات اددددددن ا ددم أن: ل ددددد ال  ) -أ

الهن رلم )       (ل الل جدددددهلل )       ) (ل الل، َبحجون األي اا الل ث؛ ألن ار 3(ل الَايفم

 .ر من  جوءن لنليفلهلل الاالخيفالل اللوس هنهلن اللهلل الال رخيفال 

 وهذه صورتها:

 1 3 

 3 3   و 

 3 3  أخت

 8 8  أم

 5 5  جد

 ثم اختلفا:  -ب

 لألختل الالىهلل  ل جهلل.فاهلل ألام اللوف  ڤفأهن ا ا  *

فإ   ض،  و ءن رلدم ددهلل  الجدهللل فاىدم  لولءمدن؛ ألهندن ال  ڤ الأهن زبهلل *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/558« )اليفدوط لوا االخ ون  الال وىوط» (8)
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 .(8)تى ح  هل  رال لح ، الماندمر

هديف  الهمن هيف جهللبب لنلذّلب أن هدذه  ددوهلل ن ا دا لدا ألدا طنلد  

(ل الالىدددديف ي 88الملمدددديفل لدددد  ك قددددن يفن الميفا بددددث الموددددبي )المددددناال:

(ل ال يفَلدد  350(ل الال دديفب ا )المددناال:331ناال:(ل الالىدديفاا  )المدد833)المددناال:

 بهللالِ   هللبِللن.

 وجه تك يم امل لة يف امل،ألة األكدرية:

 يظهر وجه تكريم المرأة يف هذه المسألة من خالل مالحظتّين:

: أ   ليف ّلنن ه نن األخت الماوار أٌ شداو  لىداطل اللديف المالحظة األولى

ا  ال بالض ل رتّلدر؛ رذ ال ّلنن ه نن األخت ألا أٌ ألا لىاط ّلذليفل الد غب

فبض لءدذا األٌ المداو  أال األٌ ألا بلا د  رلود ل لخدسو األخدت المداوار أال 

األخت ألال فإن لءدن فدبض هادهلل  هلدبالو؛ الهديف  ودف الرتّلدرل الهدذا ت دبب، 

ل مبأال؛  ودث ال ثدت األخدت لدنل بض المادهلل ل اللديف ّلدنن لدهللال  هلءدن هدا هديف ك 

 ا ج ءن ها االخيفال لىاط.

 : نصور بن يونس الُبُهوتي قال العالمة م

َ  ددِ  َاَوددَور  فِددا َ ْ ِىددِ ل َفددَس ِبْم ِددِا َأْن »
ِ
ٌ  َدددَاَط؛ أل َفددإِْن َّلددنَن َهَ ددنَن اأْلِْخددِت َأ

 .  (5)«ِبْ َبَض َلِ  اَلَقهلْل اْدَ ْغَبَقْت اْلِ ِبالِض ال  ِبَّلرَ 

: أن األخددت قددهلل ال ثددت ك هددذ  المىددألر ثسثددر أضددلنو المالحظــة الثانّيــة

 (.5(ل الأخذ هيف )3 وث أخذ  ) الجهلل؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ل ل وبو الزبناال. 1/353اللا قهللاهر )« المغلا» (8)

 (.1/150« )ّلمنو الالنق» (5)
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(ل الار 5(ل الأخدذ هديف )8الّلذليف ال ثت األي ضلَف الجدهللل فادهلل أخدذ  )

 أا ،.

 ضائدة:

 فُّيقال:  قد ُيلَغز باألكدرية  لى مذهب سّيدنا  لي 

ا فدس شداأ لد ل الرن » ن فانلت: أ ن  نهو: فدإن اللدهلل  ذّلدب  اهبأال جنأ  قيفه 

 .(8)«اللهلل  أ لم ف ءن اللوف

 والَواب:

 ؛ ه،: زال ل الأيل الجهللل الأخت لغوب أي )شاوار أال ألا(.لقوما -أ

ن(ل الرهددن أن الحبلــى-ا ددن ل موددت( الب دديفن األٌ )شدداوا  ؛ هددا: رهددن أن ت دديفن )ِأهص

ن ألا(.  ت يفن زالجر ألو  الب يفن )أخ 

: الدذّلب؛ هدديف)األٌ المدداو ( أال)األٌ «إا ولــدت  كــًرا فـال شــيء لــه»قولهـا:  - 

لمىددألر أّلهلل بددرل البىدداط األٌ؛ أل دد  لدد، ألا( ّلمددن ذّلب ددنل الا ودد : ت دديفن ا

 ب او ل  شاأ. 

: األ لدم؛ هدا )األخدت المداوار(ل أال «وإا ولدت أنثى فلها النصـف»قولها:  -ا

 . (5))األخت ألا(ل الهذا ا م هذه  ا ا 

 الار تلنلم أا ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ل ل وبو شهللبهلل؛ 1/150« )ّلمنو الالنق»ال(ل 1/351اللا قهللاهر )« المغلا»هى  نا  ها:  (8)

 . وث غوب  صوغر ال غ ؛ لولند  هذه  ا ا 
(ل الّلذليف غوب  صوغر الجيفاا لولند  هذه  ا ا 581ل 3/581« )اليفدوط»هى  نا ها:  (5)

 . 
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 املطلب اثلامن

لءدنل فودهللخو الدلاص ا دم : هيف أن ت ا ، ال بالض فس ب ى  المدنل العول

 .(8)أصحنا ال بالضل فواى، المنل لولء، ا م قهلل  فبالضء،

َحنَلِر فِا اْلَ َبا،ِِ  لِدنْلَليْفِل » :قال العالمة ابن القّيم  اَلَّلَذليَِف َأْخِذ الو 

ددن َاَ ددم رْاَخددنِل الددل ْاِص َاَ ددم  اَلرِْاَخددنِل الددل ْاِص َاَ ددم َجِموددِ  َذاِلي اْلِ ددِبالِض؛ قَِوند 

 »َبَهنِأ رَذا َضنَ  َهنِل اْلِمْ  ِِس َاْا َتيْففَِو ِِءْ،ل اَلَقهلْل اْلغِ 
ُ
ُخـُذوا »لِْ ِغَبَهدنِأ:  ملسو هيلع هللا ىلصَقنَل الل وِا

 .(4)«، َوَهَذا َمْحُض اْلَعْدلِ (5)«َما َوَجْدُتْم، َوَلّْيَس َلُكْم إّا َ لَِك 

الر دديف رذا تددهلللب  ك ال لببددف الددذي ذّلبتدد ل الك ّلددسي شددو  االدددسي الددا 

ل توو ا ليف أن الليفل رذا اخو هىألر  هل  فوءن اال   لنل لودو ؛ لدذا ، الاو

ل فءددذا اللدديفل ال «الراخددنل الددلاص ا ددم جمودد  ذالي ال ددبالض»قددنل الددا الاددو،: 

 اللوون . م ا م أصحنا ال بالضل الال بهللخو ا بهللخو رال

 ضائدتا العوش ويا يرتتن عليهما يء وجون تك يم امل لة يف هذا الباب: 

: الح نظ ا م    أصحنا ال بالض ك اال  ل  وث رهن، األولىالفائدة 

دوبثيفن هءمن ازا مت ال دبالضل الرن  ودو  ادص ك فبالضدء،ل ل دا  اءد، 

هح يفظ لاهلل   الم بالض لء،ل لخسو اللوون ل فإن ازا ني ال بالض بمللء، 

 ها اال  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/823اللا قهللاهر )« المغلا» انظر: (8)

 (. 5111ى ،  ق، )أخبج  ه (5)

 (. 5/515« )راسي الميفقلوا اا  ا اللنلموا» (4)
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 وهذه الفائدة فّيها تكريم للمرأة من وجهّين: 

(؛ الهددا: 2ل الاددهللاها )(8)أ بددبثا لددنل بض: أن جمودد  اللىددنالوجــه األول

األخددت  -1األخدددت المدداوارل  -1للددت االلددال  -3الولددتل  -8ال الجددرل  -5)

 الجهللال(. -2األيل  -3األخت أليل  -1ألال 

(؛ 1ل فدس بددددب  لنل دددبض هدلء، رال )(5)(51الادددهللاه، ) وأما الرجـــال:

 األٌ ألي(.  -1الجهللل  -3األال  -8ال ال ل  -5اله،: )

الاللدديفل ال بددهللخو رال ا ددم أصددحنا ال ددبالضل هللددم ذلدديف: تحدد ، ر   

ل لولمن جمو  المىدن،و ال دا بدهللخ ءن (4)اللىنأ ك ّلو المىن،و ال ا بهللخ ءن الليفل

الليفلل أال لمللم  خب: ال ا )ب ا ، فوءدن ال دبالض( ِبحدبي فوءدن أّللدب البجدنل ال 

 دومن الحيفاشا.

ب  المودبا ؛  ودث أاندم الهذا لس شيف هحو ت بب، ّلوودب ل مدبأال ك تمدب

ددن أّللددب هددا البجددو تددب  هددا  المددبأال األالليفبددر ك اال  ل الّلددذليف أاننهددن طبق 

 خسلءنل الالليفل ها هذ  النب ل الار أا ،. 

 -5(؛ الهدددد،: )1: ذّلب ن أن اليفا ثوا لدنل بض هدا البجددددنل )الوجه الثاين

ا دوء، ّلمدن  األٌ ألي(ل اللنل نلا بدهللخو اللديفل -1ال ال ل  -3الجهللل  -8األال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رال المل ارل اللوىت هحو لحللن.  (8)

 غوب المل  ل اللوس هحو الوحث. (5)

هذا رذا ل، ب ا همالأ اللىيفال ها اللوون  ك هذ  المىألر؛ ّلمن ليف هنتت اا: )زال ل الالل وال  (4)

اأ لءا ه  الولن  ك هذ  المىألر؛ ألن األخيفا  ه  الأيل الأخ وا شاوا وا( فإن األخيفا  الش

« هجميفق ال  نالا»الولن  اوور؛ الل، ب او ل لوور شاأل هذا هذه  األ،مر األ للرل  اج  

 (ل الّلذليف رذا ل، ب ا هحجيفلن ؛ ّلحج  للت االلا لنلول وا.35/333لمو  االدسي )
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بددهللخو ا ددم لاوددر أصددحنا ال ددبالض )هددا اللىددنأ(ل الل ددا لددا الجءددر  ظددب ك 

 أهب)األال الالجهلل(؛ الها:

ن دأن الليفل رذا اخو ا م المىن،و ال ا فوءدن أا أالجدهللل فإ د  لدوس   نأ د 

ا لحاءمن لنلهلل جر ال ا ها ل لىنأل لدهلللوو أ د  رذا اخدو اللديفل ا وءمدن  أال تأّلوهلل 

ال ا فوءن فبق الا   هم ث؛ )أي: ّل د   ىدنأ(ل الك هدذ   فس بهللخو رال ك الحنلر

ِبِي األَا د+ الونقا(ل الل ا الليفل َبْحد          الحنلر ب يفن  وو  األا أال الجهلل )

ل الهدذا           أال الجهلل  ها هذا الونقا الِبواو  ا م فبض  األص ا؛ الهديف ) ( ادن،س 

هلل لدديف صددحر قدديفلا:  دد دد »ِبمّلم ا لحاءدلددوس   نأ  مددن لنلهلل جددر ال ددا هددا ن أال تأّلوددهلل 

 «.ل لىنأ

هوبا  المدبأال »: الها فن،هللال خنصر لنلمبأال ال هللهن؛ أال الها: الفائدة الثانّية

ل فءلدن  هدا «الاهللي هوبا  البجو الذي ك ا ج ءن ا م فبض الجيفا  لدهللال  هلءدن

المىن،و اللن، ر ال ا تب  فوءن المبأال لنل بض الماهلل   لءنل لولمن ليف افرتضدلن لدهللال  

 ك ا ج ءددن ف ددا بددب ؛ ليفجدديفا اللدديفل ك المىددألر؛  وددث اددد غبقت هلءددن  جددس  

 ال بالض الرتّلر. 

ا  ؛  وث ت  بق ك دو  هديفاطا ك -الالحمهلل ر-الأثب هذ  ال ن،هللال الاد  ِجهللص

 لنا الليفل: 

 :املوطء األوش

   ودُّلّلمْياث ْن  اّلْن وعدم مْياث اْن اّلْن ىلع فر  وج                  
 ْدًّل منها:                   

)الولدتل  ( صيف ل بجملءن ضنلط الا هلل؛ الهيف:1الهذا الميفطا ِب ويف   فو  )

 الللت االلال الال ال ( ه :
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أال  -1أال )األا الالجهللال(ل  -3أال )الجهلل الالجهللال(ل  -8)األا الاألي(ل  -5

 )الجهلل الاألي(.

 ف يف هنتت اا: )للتل الللت الال الزال ل الأال الأي(

ألا ددددددددد(ل الل        ال )دددددددددد(ل الل       ا )دددولت االل(ل الل      فإن ل ولت )

 (.       +الونقا(ل الال لنقال اللألي )          )

 شكلها:

 58 51 

 1 1  بنت

 8 8  بنت ابن

 3 3   و 

 ا+       أب

 ا

8 8 

 8 8  أم

ن؛ الهيف)        فءلن ال ثت للت االلا )  المىألر. ( للهلل ايفل 51( ها )8( فبض 

لكننا لو افترضنا يف نفس هذه المسألة )ابن اابـن( بـدًا مـن )بنـت اابـن(، 

 فسوف يكوا اآلتي:

 58 53 

 1 1  بنت

 3 3   و 

 8 8  أب

 8 8  أم

 - - - ابن ابن
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الهلن ِ ج  )الا االلا(؛ الد غبا  ال بالض الرتّلرل الليفجديفا اللديفل؛ أل د  هدا 

دنل لولمدن قدهلل اللوون ل الاللديفل ال بدهللخو ر ال ا دم ذالي ال دبالض ّلمدن ذّلب دن     

ك الويف ال األاللم لنل بضل الهذا لس شديف ت دبب، ل مدبأال ال « للت االلا»ال ثت 

 بيفجهلل ك شببلر غوب االدسي أال قن يفنل فءو ها هل رب؟!

أال )أا  -8)جددهلل الجددهللال(ل  -5: اله ددذا لدديف ّلددنن لددهللل )األا الاألي(: تنبّيــه

 ل  صيف ل فن  ظءن َتِ ْ ل لإذن ار.أال )جهلل الأي(ل فءذ  أ -3الجهللال(ل 

 :املوطء الناوي

 ىل ّلّلّلّلّلمْياث األخ  الشقيقة وعدم مْياث األخ الشقيق ع                   
 فر  وجودُ ْدّل منها:                  

 الِب ويف   هذا الميفطا ك صيف توا بجملءمن ضنلط الا هلل؛ الهيف:

 )األخت الماوارل الال ال ل الأالالا األي( ه :

 أال )الجهللال(.  -8)األي(ل  -5

 ف يف هن  اا: )أخت شاوارل الزال ل الأالالا األيل الأي أال جهللال(. 

 (ل اللددددألي       (ل الألالالا األي )       ال  )ددددددددددد(ل الل        فددددإن ل مدددداوار )

(        .) 

 شكلها:

 1 3 

 3 3  أخت شاوار

 3 3  زال 

 8 8  أالالا األي

 5 5  ال جهللالأي أ
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 ( للهلل الليفل.3( ها )3ال ثت األخت الماوار هلن لنل بض اللوف؛ الهيف)

ولو افترضنا يف نفس هذه المسألة )أًخا شقّيًقا( بدًا من )األخت الشـقّيقة(، 

 لكاا اآلتي:

 1 

 3   و 

 8  أواد األم

 5  أم أو جدة

 - - أخ شقّيق

الض الرتّلدرل لولمدن ك الوديف ال ف جهلل هلن أن األٌ المداو  ِ جد  الدد غبا  ال دب

األاللم ِأاو ت المىألر ضبال ال    م تأخدذ المداوار فبضدءن الهديف اللودفل اللمدن 

 ّلنن الماو  ه نهنن ِ ج ل فىوحنن ار الذي أانم الهل !

 :املوطء النالث

 مْياث األخ  ألب وعدم مْياث األخ ألب ىلع فر  وجودُ ْدّل منها:   
ددن ل  لدديف تادد  )األخددت ألا( هيفضدد  الهدديف   ددس المدديفطا الىددنل  تمنه 

 )الماوار(ل التا  )األٌ ألا( هيفض  )الماو (ل الار أا ،.

 :املوطء ال اب 

   ر ّلّلمْياث األختني الشقيقتني وعدم مْياث األخوين الشقيقني ىلع ف
 وجودهما ْدًّل منهما: 

 ّلذليف ِب ويف   ك هذا الميفطا صيف توا بجملءمن ضنلط الا هلل؛ الهيف:

 ل الال ال ل الأالالا األي( ه :)األخ نن الماوا نن
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 أال )الجهللال(.  -8)األي(  -5

 ف يف هنتت اا )أخ وا شاوا وال الزال ل الأالالا األيل الأي أال جهللال(

 ألي دددددددد(ل الل       (ل الألالالا األي )      (ل الل ددد ال  )       فدددإن ل مددداوا وا )

(        .) 

 شكلها:

 1 2 

 أختّين شقّيقتّين
  8 8 

 3 3    و 

 8 8   أواد األم

 5 5   أم أو جدة

 ال ثت األخ نن الماوا نن هلن ث لن الرتّلر. 

بّينما لو افترضنا يف نفس هذه المسألة مكاا )األختّين الشـقّيقتّين( )أخـوين 

 شقّيقّين( لكاا اآلتي:

 1 

 3   و 

 8  أواد األم

 5  أم أو جدة

 - - أخوين شقّيقّين

 الد غبا  ال بالض الرتّلر. ِ ج  األخيفبا الماواوا؛
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 :املوطء اخلايس

مْياث األختني ألب وعّلدم مّلْياث األخّلوين ألب ىلع فّلر  وجودهمّلا 
 ْدًّل منهما:

دن غودب أ ديف تاد  )األخ دوا ألا( هيفضد   الهيف   س الميفطا الىدنل  تمنه 

)األخ ددوا المدداوا وا(ل التادد  )األخدديفبا ألا( هيفضدد  )األخدديفبا المدداواوا(ل 

 الار أا ،. 

 :ل،ادساملوطء ا

 مْياث األخ  ألم وعدم مْياث األخ ألب ىلع فر  وجودُ ْدًّل منها:
 وهذا المو ن يضبطه ضابطاا: 

 الٍاْط األول:  األخ  ألم، والّزون، واألخ  الشقيقة(.
 (.       (ل اللألخت الماوار )      (ل الل  ال  )       فإن لألخت ألي )

 شكلها:

 1 3 

 5 5  أخت ألي

 3 3  زال 

 3 3  أخت شاوار

دن؛ الهديف)         ال ثت األخت ألي هلن ) ( للدهلل اللديفلل القدهلل 3( هدا )5( فبض 

 انلت المىألر الاللهلل   م تأخذ األخت ألي فبضءن.
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 ولو افترضنا مكاا )األخت ألم( )أًخا ألب(، لحصل اآلتي:

 8 

 5     و 

 5  أخت شقّيقة

 - - أخ ألب

الرتّلددرل ف ن ددت األخددت ألي أقدديفا هلدد   ِ جدد  األٌ ألا؛ الددد غبا  ال ددبالض

 الأ   لنال  ل الهذا فو  ت بب، ل مبأال ها الجءوا: 

: ت بب، لألي؛  وث ّلن ت جء ءن أقيفا ها األا الهلل اال  دباا الوجه األول

 ّلمن هيف الاضح.

: ت بب، لألخت ألي ذاادن؛  ودث ّلن دت أقديفا هدا األٌ ألال الوجه الثاين

 بض الهيف انص .الأ   هل  لنال  ؛  وث رهنن صن ور ف

 : )األخت أليل الال ال ل الاألخت الماوار( ه :الضابِ الثاين

 أال)الجهللال(.  -8)األي(  -5

 ف يف هنتت اا )أخت أليل الزال ل الأخت شاوارل الأي أال جهللال(. 

(ل         (ل اللألخددددت المددداوار )        (ل الل ددد ال  )       فدددإن لألخدددت ألي )

 (.          اللألي أال الجهللال )
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 ا:شكله

 1 2 

 5 5  أخت ألم

 3 3   و 

 3 3  أخت شقّيقة

 5 5  أم أو جدة

ددنل الانلددت المىددألر الاللددهلل   ددم تلددنل  وددووءن          ال ثددت األخددت ألي ) ( فبض 

 الماهلل  لءنل الليف أاا ذليف رلم ر انص    اليف ثر ا خببا.

 ولو افترضنا مكاا )األخت ألم( )أًخا ألب(، لكانت هكذا:

 1 3 

 3 3   و 

 3 3  أخت شقّيقة

 5 5  أم أو جدة

 - - - أخ ألب

 ِ ج  األٌ ألا؛ الد غبا  ال بالض الرتّلر.

 :املوطء ال،اب 

 مْياث األختني ألم وعدم مْياث األخوين ألب ىلع فر  وجودهما ْدًّل 
 منهما:
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 وفّيه صورتاا: 

 : )أخ وا أليل الزال ل الأخت شاوار(.الصورة األولى

 )أخ وا أليل الزال ل الأخت ألا(. ة: الصورة الثانّي

 (.         (ل الل ماوار أال ألا )         (ل الل  ال  )         فإن لألخ وا ألي )

 شكلها:

 1 2 

 8 8  أختاا ألم

 3 3   و 

 3 3  أخت شقّيقة

ال ثت األخ نن ألي ث ث الرتّلرل الانلت المىدألر   دم تأخدذ األخ دنن فبضدءمنل 

 رجسال  لح  األخ وا ألي.الاللهلل ها هذا الليفل 

 

 ولو افترضنا يف نفس المسألة )أخوين ألب( بدًا من )األختّين ألم(:

 8 

 5   و 

 5  أخت شقّيقة

 - - أخوين ألب

 ِ ج  األخيفبا ألا؛ الد غبا  ال بالض الرتّلر.

: تيفجهلل  نلر أخبا ك أصو المودت األا دم هد  األال تدهللخو تحدت فائدة
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ل «اددهللي هوددبا  البجددو ا ددم فددبض الجدديفا  لددهللال  هلءددنهوددبا  المددبأال ال»قناددهللال: 

ن ل  ن،هللال؛ الهدا: هودبا   الل لءن لوىت تنللر لونا الليفلل ل للا أذّلبهن هلن رتمنه 

 )أي األي(ل الاهللي هوبا  )أا األا( ا م فبض الجيفا  لهللال  هلءن:

 ف يف هن  اا: )أال الأي أي(.

نل اللألا الونقا تلووو ن.         فألي األي )  ( فبض 

يف ّلدنن هحدو)أي األي( )أا األا( ل دنن المدنل ّل د  لدألا تلودوو نل الال الل

 شاأ ألا األا؛ لحجو  لنألا. 

فءذ   نلر ال ثت فوءن المبأال )أي األي( الليف  و هح ءدن البجدو )أا األا( 

 .(8)ل، بب 

 الار أا ،

 

 

]5[ 
 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن األ لم تب  أضلنو الذّلب ك راسي األ ني »اد  هلل  هذ  الحنلر ها ال  نا النو :  (8)

  (.558لألد نذ الهللّل يف   مهللي اوهلل الملل، ش وا)ص« االدسي
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ف لا أُبءن الان ئ لاهلل ش ك   دنا  الضدن  ثدس ل  ِددْبِ  هلديَف  ال بب،؛ب 

ُ هوليفثدرل لدهللاخ ءن ِددب   هبفيفادر 
الا فر الظمسل غلو در األطدسلل ك ِّلدون هلءدن َزَ الدا

 الأّليفاا  هيفضيفار.

أ جيف ار أن ت يفن دلهللَ  هبذ  البم  ِرل ّلمن أ جيف  دوحن   أن باد  ِ ومدا 

ذا ك رذا القدد  ّل ددنلا هدد-ك ق وِدديفل فلىددم أن تحو لددا ّلمددن أ ُودديفل الأ جدديف هلدديف 

ل الليفالددهللي  -ك الددهلل ون الا خددبال-الددهللانَأ لددا لددنلمغ بال الال يففودد  الالىددرت  -بددهلل 

 اللجمو  أه ال الل مى موا أجملوا.

  ظيف ار ال ان ل ال زقلا الرب ن  ِ ىَا الخنتمرل الال يفَز لنلجلدر الاللجدناَل 

 ها الل ن .

 أد يفِاايف اَر الذي ال َتِاوِ  اَلَاا،ِِل .

 

 دنا ُمَحّمٍد وآلِِه وَصْحبِِه؛ وَسّلَم.وصّلى اهلل  لى َسّيث 
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 ّلسي ار  ا اللنلموا. -الاب ن ال بب،   - 1

االتانن ك ا يفي الاب ن: اوهلل الب ما لا ألا ل بل جسل الهللبا الىدويفطا  - 2

هد(ل تحاود : هحمدهلل ألديف ال ادو رلدباهو،ل  مدب: الءوئدر المودببر 355)الم يفىف: 

 ي(.5331 -هد 5331   نال )اللنهر ل

االجمنق: أليف ل ب هحمهلل لا رلباهو، لا الملذ  اللوىدنليف يل  ااد  القدهللي  - 3

لدد  الددهللّل يف  ألدديف  مددنا صددغوب لددا هحمددهلل  لوددفل  مددب: ه  وددر ال بقددنن للجمددنن 

 ي(.5333 -هد5180اله  ور ه ر اللانفور لبأ  الخومرل النولر اللن ور )

 الملبالو لدنلا اللبلدال تحاود  أ  ني الاب ن: أليف ل ب هحمهلل لا اوهلل ار - 9

ا ددا هحمددهلل الوجددناليل  مددب: اا  ر وددنأ ال  دد  اللبلوددر فووددو اوىددم الوددنلا 

 ي(.5312 -هد5333الح وال النولر األاللم )

اوهلل الح  لا اودهلل الدب ما لدا «: الوحوحر»األ  ني المباور الوغبا  - 5

لملدبالو اوهلل ار لا الحىوا لدا ددلوهلل رلدباهو، األزايل األ هلللىدا األشدوو ال ا

هد(ل تحاو : أي هحمهلل للت أ مدهلل الء دوسل أشدبو  125لنلا الخبان )الم يفىف: 

ا و  ال اجل  القهللي ل : خنلهلل لا ا ا لا هحمهلل الللربيل  مدب: ه  ودر الدا تومودرل 

المم  ددر اللبلودددر  -جمءيف بددر هوددب اللبلوددرل ه  ودددر الل دد،ل جددهللال  -الاددنهبال 

 ي( 5333 -هد  5153الىليفابرل النولر األاللمل )

: اوددهلل الحدد  لددا اوددهلل األ  دني اليفدددنم هددا  ددهللبث اللودا  - 6

الب ما لا اوهلل ار لا الحىوا لا دلوهلل رلدباهو، األزايل األ هلللىدا األشدوو ال 

هدد(ل تحاود :  مدهللي الىد  ال صدوحا  125الملبالو لنلا الخبان )الم ديفىف: 
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المم  ددر اللبلوددر  -الىددنهبا،ال  مددب: ه  وددر البشددهلل ل لمددب الال يفزبدد ل الببددنض 

 ي(.5331 -هد  5151ىليفابرل  )ال

األدنلو  الحىنلور ك  و المىدن،و اال ثودر: المءلدهلل  ال بضدا هيفلديفا  - 7

 هخ ص الباالي ) دنلر هنجى وب(ل هلميف  ا م المو ر اللل ويفتور؛ )اال رت ت(.

أدءو المهللا   شبّج ر شنا الىنليف ك فا  رهني األ،مر هنليف: أليف ل ب لدا  - 8

 ووبال ل النولر اللن ور ا. . ىا ال ملناليل  مب: اا  ال  ب ل

االشباو ا م هدذاه  الل مدنأ: ألديف ل دب هحمدهلل لدا رلدباهو، لدا الملدذ   - 4

هددد(ل تحاودد : صددغوب أ مددهلل األ وددن ي ألدديف  مددنال 353اللوىددنليف ي )الم دديفىف: 

االهدن ا  اللبلودر الم حدهللالل النولدر األاللدمل  -ه  ور ه ر اللانفورل  أ  الخومر 

 ي(. 8001 -هد 5181)

لميفا بدث: أ مدهلل اودهلل الجديفاال  مدب: اا  ال يففواودر ل درتا  أصيفل ا ، ا - 11

 لنلانهبالل االن  ق، طولر أال تن ب .

 -االاجنز ال مببلا ك الميفا بث: هنزن رددمناوو هلودرل ّل ودر المدببلر   - 11

 الجنهلر االدسهور لغ ال.

ر الاأ الغ وددو ك تخددببب أ نابددث هلددن  الىددووو: هحمددهلل  نصددب الددهللبا  - 12

(ل رشباو: زهوب المنالبشل  مب: الم    االددسها هد5180األلون  )الم يفىف: 

 ي(.5321 -هد  5101لوبال ل النولر اللن ور ) -

راجنز الاب ن ال دبب، ك تمدبب  المودبا  التيفأو د  ك هجدنال  الل ديفي  - 13

ن(: ا.  فلدت الىدوهلل الليفضدال أدد نذ االق ودنا  اال ىن ور ) او االق ونا  ميفذج 

 ل  ور ال جن ال لنألزهب.

وا اا  ا اللنلموا: هحمهلل لا ألا ل ب لا أبيفا لا دلهلل راسي الميفقل - 19
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هدد(ل تحاود : هحمدهلل اودهلل الىدسي 315شمس الهللبا الا قو، الجيفزبر )الم ديفىف: 

 -هددد 5155بوددبال ل النولددر األاللددمل ) -رلددباهو،ل  مددب: اا  ال  دد  الل موددر 

 ي(.5335

راسي األ ني لأن األ لم تب  أضلنو الذّلب ك االددسي: اّل ديف   مدهللي   - 15

 ي(. 8003 -هد5182هلل الملل، ش وال ّل ور االهني هنليفل النولر األاللم )او

راسي اللوسأ لأ  ني هوبا  اللىنأ: أليف  وب هحمهلل لدا اودهلل ار االهدنيل  - 16

 ي(.8055 -هد5138 مب: اا  المى اوو لموبل النولر األاللم )

ر وددنو المددبأال ك أ  ددني الموددبا  ك المددببلر االدددسهور:  مددب هحمددهلل   - 17

 ي(.8003(ل لىلر )8(ل اللهللا )51  ) -اللمبل هج ر الملن ال الخ وو 

األ جدديفزال المددءوبال لنلب ووددر: هحمددهلل لددا  -لغوددر الون ددث ك الميفا بددث  - 18

ا ددا لددا هحمددهلل الددا الحىددا )ألدديف اوددهلل ار الب وددا المددنفلا(ل  مددب: اا  ال  ددب 

 ي(.5322 -هد5102لهللهم ل النولر اللن ور )

 ثن  اليفاقلدر ك المدبّج ال وودب: الدا الوهلل  الملوب ك تخببب األ نابث الا - 14

الم اددا دددبا  الددهللبا ألدديف   ددص امددب لددا ا ددا لددا أ مددهلل المددنفلا الموددبي 

هد(ل تحاو : هون م أليف الغوطل الاوهلل ار لا د ومننل البندب لدا 201)الم يفىف: 

الىدليفابرل النولدر األاللدمل -الببدنض -ّلمنلل  مب: اا  الءجبال ل لمب الال يفزب  

 ي(.8001-هد5181)

 ر األ يفذي لمبّج جنه  الرتهذي: أليف الِلس هحمهلل اوهلل الدب ما لدا تح - 21

اوددهلل الددب و، الموددن ّل يف يل  مددب: اا  ال  دد  الل موددر لووددبال ل النولددر األاللددم 

 ي(.5330 -هد5150)

ال ح ددر ك ا دد، الميفا بددث: هحمددهلل لددا خ وددو لددا هحمددهلل لددا غ ودديفن  - 21
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 ىددوال األزهدبي المددنل ال  اد   ويفصدد  القدهللي لدد  الا د  ا ودد  الىدن،ح ا ددا 

 ي(.5330هلميف ا  ّل ور الهللايفال االدسهور لنبال سل النولر األاللم )

ال ح ددر الخوببددر ا ددم ال يفا،ددهلل الملمدديف بر  شددبّج الب ووددر:  رلددباهو، لددا   - 22

هحمهلل  لا أ مدهلل  الودنجيف ي المدنفلال هنولدر هودن م الودنلا الح ودا الأالالا  

 لموبل لهللالن  ق، طولر أال تن ب .

ال بضور: صنلح لا فيفزان لا اودهلل ار  ال حاوان  المبضور ك المون ث  - 23

ال يفزانل ضدما جدنه  أ  دني الميفا بدثل  مدب: اا  الدا  د ي لنلادنهبالل النولدر 

 ي(.8003 -هد5182األاللم )

ال ل وان  الوءور ا م ال يفا،هلل الج ور ك المون ث ال بضور ل لسهدر اودهلل   - 29

  الملءدن  الل ب  الا اوهللار لا لنز: ّل وءدن بيفددف لدا هندب المحمدهلليل  مدب: اا

 هد(.5135لنلببنضل النولر األاللم )

ال ابببا  الىدلور ا دم الملظيفهدر الب وودر: خنلدهلل لدا هحمديفا الجءلدال  - 25

 ي(.8051 -هد5131 مب: اا  ال ايفا لنلانهبالل النولر األاللم ) 

ت ىوب الا جببب النربي جنه  الوونن ك تأالبو الاب ن: هحمدهلل لدا جببدب  - 26

هد(ل تحاو : 350ل أليف جل ب النربي )الم يفىف: لا ب بهلل لا ّللوب لا غنل  ا ه ا

 8000 -هدد  5180أ مهلل هحمهلل شنّلبل  مب: همدىر البدنلرل النولر األاللمل )

 ي(.

ت ىوب ال حببب الال لديفبب: هحمدهلل الندنهب لدا انشديف ل ن الدهللا  ال يف ىدور  - 27

 ي(.5321)

الخدديفاطب: هحمددهلل ه دديفلا المددلباالي )الم دديفىف:  -ت ىددوب المددلباالي   - 28

هننل  أخون  الويفيل )لدوس ا دم ال  دنا األصدو  المنوديفق  أي هد(ل  مب: 5152
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 5333لون ن  اا  ق، النولر أال غوب ل غوب أن  ق، االبدهللاق بيفضدح أ د   مدب ادني 

 ي(.

ت ىوب الاب ن اللظو،: امنا الهللبا ألا ال هللاأ ردمناوو لا ّللودب الابشدا   - 24

 -هددد5153الهللهمدداال ن اا  ر وددنأ الددرتا  اللبلددا لووددبال ل النولددر األاللددم )

 ي(.5333

ت ىوب الاب ن اللظو،: أليف هحمهلل اوهلل الب ما لا هحمدهلل لدا را بدس لدا  - 31

هدد(ل تحاود : 383الملذ  ال مومال الحلظ ال الدبازي الدا ألدا  دنت، )الم ديفىف: 

المم  ددر اللبلوددر  -أدددلهلل هحمددهلل النودد ل  مددب: ه  وددر  دد ا  هوددن م الوددنز 

 هد(. 5153الىليفابرل النولر اللنللر  )

الب ما ك ت ىوب ّلسي الملنن: اوهلل الب ما لدا  نصدب لدا  توىوب ال بب، - 31

هد(ل تحاو : اوهلل الب ما لدا هلدس ال يفبحد ل 5331اوهلل ار الىلهللي )الم يفىف: 

ي(ل ال مددب:ه  ور  8000-هددد 5180 مددب: همدىددر البدددنلرل النولددر األاللددم )

 ي(.8001 -هد5181الو نل النولر األاللم )

هدد(ل  مدب: 5311ن )الم ديفىف: ت ىوب الملن : هحمهلل  شدوهلل لدا ا دا  ضد  - 32

 ي(.5330الءوئر الموببر اللنهر ل   نال دلر اللمب: )

جنه  الل ديفي ك اصدنس ن  ال لديفن س ادد يف  الل مدنأ: الانضدا اودهلل   - 33

هددد(ل اددبا اون اتدد  58اللوددا لددا اوددهلل البددديفل األ مددهلل   ددبي )الم دديفىف:   

وددبال ل ل -لولددنن  -ال ن دددور:  ىددا هددن  فحددصل  مددب: اا  ال  دد  الل موددر 

 ي(.8000 -هد 5185النولر: األاللمل )

الجنه  ك أ نابث ال ثن  ال با، : أليف اوهلل ار زابهلل لا  ىا لا صنلح   - 39

 -هدددد5182اليفصدددنلا اللمدددبيل  مدددب: اا  ا ثدددن  لودددللنأل النولدددر األاللدددم )
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 ي(.8003

الجنه  أل  ني الاب ن: أليف اوهلل ار هحمدهلل الدا أ مدهلل لدا ألدا ل دب لدا  - 35

هدد(ل تحاود : 135 جا شدمس الدهللبا الابطودا )الم ديفىف: فبّج األ ون ي الخ 

الادنهبالل النولدر  -أ مهلل الرباال  الرلباهو، أط وشل  مدب: اا  ال  د  المودببر 

 ي(.5311 -هد 5321اللن ورل )

 نشددور الهللددديفقا ا ددم المددبّج ال ووددب: هحمددهلل لددا أ مددهلل لددا ابفددر  - 36

ولدر اللدهللالن هدد(ل  مدب: اا  ال  دبل  لدهللالن ط5830الهللديفقا المنل ا )الم ديفىف: 

 تن ب . 

 نال  زبناال المدبأال ا دم البجدو ك المودبا  ا اددر هان  در: دد ومنن  - 37

 ي(.8055ثن  ّلوون ) دنلر هنجى وب(ل اللني الجنهلا )

الحددنالي ال ووددب ك فادد  هددذه  االهددني المددنفلا الهدديف شددبّج هخ وددب   - 38

الم  : ألديف الحىدا ا دا لدا هحمدهلل لدا هحمدهلل لدا  وود  الوودبي الوغدهللاايل 

 -هدد(ل تحاود : المدو  ا دا هحمدهلل هلديفض 110لمنال اي )الم ديفىف: المءوب لن

لولدننل  -المو  ادنال أ مدهلل اودهلل الميفجديفال  مدب: اا  ال  د  الل مودرل لودبال  

 ي(. 5333-هد  5153النولر: األاللمل )

خسصر ال با،  شدبّج  ظد، الىدباجور: اودهلل الم ديف لدا اودهلل اليفهدنا   - 34

 الم ا الو لال لهللالن تن ب  أال  ق، طو .

ن  ا م صحوح هى ، لا الحجن : جسل الدهللبا اودهلل الدب ما لدا الهللبو - 91

ألا ل ب الىويفطال  اا  الا   ا و  ألديف رددحن  الحديفبلال  مدب: اا  الدا ا دنن 

 ي(.5331 -هد5151لنلىليفابرل النولر األاللم )

لهللابر المج ءهلل الهننبر الما وهلل: أليف اليفلوهلل هحمهلل لا أ مهلل لا هحمهلل لا  - 91
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هدد(ل  مدب: اا  131لنلا  شهلل الح ودهلل )الم ديفىف: أ مهلل لا  شهلل الابطوا المءوب 

 ي(. 8001 -هد 5181الانهبالل  لهللالن طولرل ) -الحهللبث 

 ْلا هبنا  ال  ّلما   - 92
ِ
هلل ْلا َاْوهلِل ار بِا ِهَحم  الربهنن ك ا يفي الاب ن: َلهلْل  الهللم

 5331هد(ل تحاو : هحمهلل أليف ال او رلباهو،ل النولر: األاللمل )331)الم يفىف: 

 ي(ل  مب: اا  ر ونأ ال    اللبلور اوىم الونلم الح وا الشبّلن، .5313 -هد 

زاا الملنا ك ههللي خوب اللونا: هحمهلل لدا ألدا ل دب لدا أبديفا لدا ددلهلل   - 93

هد(ل  مب: همدىر البدنلرل لوبال  315شمس الهللبا الا قو، الجيفزبر )الم يفىف: 

 -هدد 5151ال يفبتل النولدر: الىدنللر الاللمدبالن  ) -ه  ور الملن  االدسهور  -

 ي(.5331

زهبال ال  ندوب: هحمهلل لا أ مهلل لا هون م لا أ مدهللل الملدبالو لدألا  - 99

 هد(ل اا  اللمب: اا  ال  ب اللبلا.5331زهبال )الم يفىف: 

دددوو الىددسي شددبّج ل دديفغ المددباي: هحمددهلل لددا ردددمناوو لددا صددسّج لددا  - 95

هحمددهلل الحىددلال ال حددس  ثدد، الوددللن ل ألدديف رلددباهو،ل ادد  الددهللبال الملددبالو 

هدد(ل  مدب: اا  الحدهللبثل النولدر: لدهللالن طولدر 5528لنألهوب )الم يفىف:  ّلأدسف 

 اللهللالن تن ب .

وب لدا دلا ألا ااالا: أليف ااالا د ومنن لا األشدلث لدا رددحن  لدا لمد  - 96

هدد(ل تحاود : هحمدهلل هحودا 831ِجْىد ن  )الم ديفىف: شهللاا لا امبال األزاي الىم 

  .لوبال -الهللبا اوهلل الحموهللل  مب: الم  ور اللوببرل صوهللا 

ددلا الرتهدذي: هحمدهلل لدا اوىدم لدا َدديْف ال لدا هيفددم لدا الادحن ل  - 97

هد(ل تحاو  التل و :أ مهلل هحمهلل شدنّلب )جدد 833الرتهذيل أليف اوىم )الم يفىف: 

(ل الرلددباهو، انديفال ادديفض المددهلل   ك 3(ل الهحمدهلل فددماا اودهلل الوددنقا )جدد 8ل 5
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 -ودا (ل  مب: شبّلر ه  ور الهنولر هون م الونلا الح 1ل 1األزهب المببف )جد 

 ي(. 5331 -هد  5331هوبل النولر: اللن ورل )

دلا الا هنج : الا هنج ل الهنج  اد، ألو  ب بهللل أليف اودهلل ار هحمدهلل لدا   - 98

هدد(ل تحاود : شدلو  األ  دمالنل الادنال هبشدهللل 833ب بهلل الا البلدا )الم ديفىف: 

ددهلل ّلنهددو قددب  ل  ددال الَاوددهلل ال منوددف  ددبز ارل  مددب: اا  البدددنلر اللنلموددرل  الهحم 

 ي(. 8003 -هد  5130ولر: األاللمل )الن

دلا دلوهلل لا هلويف : أليف المنن دلوهلل لا هلويف  لا شلور الخباددن    - 94

هد(ل تحاو :  وود  الدب ما األاظمدال  مدب: الدهللا  883الجيفزجن  )الم يفىف: 

 ي(.5328-هد 5103الءلهللل النولر: األاللمل ) -الى  ور 

لِخْىددَباْلِجباي الىددلا ال ددربا: أ مددهلل لددا الحىددوا لددا ا ددا لددا هيفدددم ا - 51

 : هحمدهلل اودهلل الادنا  اندنل ودهدد(ل تحا112الخبادن ل ألديف ل دب الووءادا )الم ديفىف: 

 ي(. 8003 -هد  5181لولن ل النولر: اللنللرل ) - مب: اا  ال    الل مورل لوبال  

الىلا ال ربا: أليف اوهلل الب ما أ مهلل لا شدلو  لدا ا دا الخباددن ل   - 51

خدب  أ نابلد :  ىدا اودهلل المدلل، شد وال هدد(ل  ااد  ال303اللىن،ا )الم يفىف: 

أشبو ا و : شلو  األ  نؤالنل قهللي ل : اوهلل ار لا اوهلل المحىا الرتّلدال  مدب: 

 ي(.8005 -هد  5185لوبال ل النولر األاللمل ) -همدىر البدنلر 

شبّج لهللابر المج ءهلل الهننبدر الما ودهلل: ألديف اليفلودهلل هحمدهلل لدا أ مدهلل لدا  - 52

ل «لددنلا  شددهلل الح وددهلل»لىددال المددءوب هحمددهلل لددا أ مددهلل لددا  شددهلل الابطوددا األ هلل

الهبنهم : الىووو المبشدهلل رلدم لهللابدر المج ءدهلل الهننبدر الما ودهللل شدبّج التحاود  

التخدددببب: ا. اودددهلل ار اللودددنايل  مدددب: اا  الىدددسي لمودددبل النولدددر األاللدددم 

 ي(.5331 -هد5151)
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شددبّج الب ووددر: هحمددهلل لددا هحمددهلل لددا أ مددهلل لددا لددهلل  الددهللبا الهللهمدداا  - 53

لمدن ابلال الهلد  ّل دنا الدهلل ال الوءودر ل حاود  هون دث الموبي المدنفلا ددوط ا

الب ووددر: هحمددهلل هحوددا الددهللبا اوددهلل الحموددهللل لددآخب  قددن يفن اليفصددور الالموددبا  

نل  مب: اا  النس، ل لهللالن  ق، أال تن ب  طو .  الجهللبهلل همبال  

شدددبّج ددددلا الدددا هنجددد  الا البلدددا: ألددديف الحىدددوا الحل دددا الملدددبالو  - 59

ن  ق، طولر أال تن ب  طو ل ال اا  ال  دبل لنلىلهلليل  مب: اا  الجوو لووبال ل لهللال

 النولر اللن ور.

شبّج صحوح الوخن ي: أليف الحىوا ا ا لا خ ف لدا اودهلل الم ديف لدا   - 55

لنددنلل ضددوط  ودد  الا دد  ا ودد  ألدديف تمددو، بندددب لددا رلددباهو،ل ن ه  وددر البشددهلل 

 ي(.8003 -هد 5183لنلببنضل النولر: اللن ورل )

نفور المنفور لوونن  ادن،  االهدني شبّج  هللالا الا ابفر ل بصنق س الءهللابر ال  - 56

الا ابفر اليفافور: هحمهلل لا قند، األ ون يل أليف اوهلل ارل البصدنق ال يف ىدا المدنل ا 

 هد(.5310هد(ل  مب: الم  ور الل مورل النولر األاللمل )231)الم يفىف: 

شبّج  ظ، الربهن ور: هحمدهلل لدا صدنلح الللومدوال ضدما جدنه  أ  دني   - 57

 ي(.8003 -هد5182 ي لنلانهبالل النولر األاللم )الميفا بثل  مب: اا  الا  

صحوح الوخن يس الجنه  المىلهلل الوحوح المخ وب ها أهيف   ديفل   - 58

الددددلل  الأبنهددد : هحمدددهلل لدددا رددددمناوو ألددديف اودددهللار الوخدددن ي  ار 

الجل ال تحاو : هحمهلل زهوب لا  نصب اللنصبل  مب: اا  طديف  اللجدنال )هوديف ال 

فدددماا اودددهلل الودددنقا(ل النولدددر األاللدددمل  ادددا الىددد نن ور لإضدددنفر تدددبقو، هحمدددهلل

 هد(.5188)

صحوح هى ، س المىلهلل الوحوح المخ وب للاو اللهللل اا اللهللل رلدم  - 54
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: هىد ، لدا الحجدن  ألديف الحىدا الامدوبي اللوىدنليف ي  ديفل ار 

هددد(ل تحاودد : هحمددهلل فددماا اوددهلل الوددنقال  مددب: اا  ر وددنأ الددرتا  815)الم دديفىف: 

 لوبال . -اللبلا 

ن س اال ىنن ك تاببد  صدحوح الدا  ودنن: هحمدهلل لدا صحوح الا  ون  - 61

 ونن لا أ مهلل لا  ونن لا هلنذ لا َهْلوهلَلل ال مومال أليف  نت،ل الدهللا هال الِوىد ا 

هدل تبتو : األهوب اسأ الهللبا ا ا لدا ل ودنن ال ن ددا )الم ديفىف: 311)الم يفىف: 

مدىدر هد(ل  اا  الخب  أ نابل  الا   ا و : شلو  األ  مالنل اللنشدب: ه 333

 ي(. 5322 -هد  5102البدنلرل لوبال ل النولر األاللمل )

صددد يفال ال  نددددوب: هحمدددهلل ا دددا الودددنليف ل  مدددب: اا  الادددب ن ال دددبب،  - 61

ي(ل ال أخددبا  مددب: اا  الوددنليف  5325 -هددد5105لووددبال ل النولددر األاللددم )

 ي(. 5333 -هد  5153الانهبالل النولر: األاللم ) -ل نونار الاللمب الال يفزب  

لودنن األددونا: ألديف ال ادو أ مدهلل لدا ا دا لدا هحمدهلل لدا  اللجنا ك - 62

هددد(ل تحاودد : اوددهلل الح ددو، هحمددهلل 218أ مددهلل لددا  جددب اللىدداس  )الم دديفىف: 

 األ وسل  مب: اا  الا الجيفزي.

اللذا ال ن،  شبّج امهللال ال ن ض: رلباهو، لدا اودهلل ار لدا رلدباهو،ل  - 63

 لهللالن لون ن  طو .

هلل هحمديفا لدا أ مدهلل لدا امهللال الان ي شبّج صحوح الوخن ي: أليف هحم  - 69

هيفدددم لددا أ مددهلل لددا  ىددوا الغو ددنلم الحل ددم لددهلل  الددهللبا اللولددم )الم دديفىف: 

 لوبال . -هد(ل  مب: اا  ر ونأ الرتا  اللبلا 211

ايفن الملويفا شبّج دلا ألا ااالال الهل   نشور الا الاو، )اذب  ددلا  - 65

أليف  ألا ااالا الربانّج ا    الهم ست (: هحمهلل أشبو لا أهوب لا ا ا لا  وهلل ل
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هد(ل  مدب: 5383اوهلل الب مال شبو الح ل الوهللباال اللظو،  لناي )الم يفىف: 

 هد(. 5151لوبال ل النولر: اللن ورل ) -اا  ال    الل مور 

اللليفان ك اللص االلدهللااا أهمو د  الأ يفااد : اودهلل الادنا    دو،ل هج در  - 66

ألاا ّل ور ا ااا الالل يفي اال ىن ور الاالج مناورل جنهلر هحمهلل خوادب: قىد، ا

 (.8002الج ا،بل)  -اللبلال لى بال 

ف ح الون ي شبّج صحوح الوخن ي: أ مهلل لا ا ا لا  جب أليف ال ادو  - 67

اللىاس  المنفلال   قد، ّل ود  الأليفالد  الأ نابلد : هحمدهلل فدماا اودهلل الودنقال قدني 

لإخباج  الصحح  الأشبو ا دم طولد : هحد  الدهللبا الخنود ل ا ود  تل وادن  

 (.هد5333لوبال ل ) -ار لا لنزل  مب: اا  الملبفر  اللسهر: اوهلل الل ب  لا اوهلل

ال  ح البلن  لرتتو  هىلهلل االهني أ مهلل لدا  لودو المدوون  الهلد  ل ديفغ  - 68

األهن  ها أدبا  ال  ح البلن : أ مهلل لا اوهلل الب ما لدا هحمدهلل الولدن الىدنانيت 

 هد(ل  مب: اا  ر ونأ الرتا  اللبلال النولر اللن ور.5332)الم يفىف: 

 ا  االدسها الأال   )المنهو لألالر المباور الا  اأ المذهوودر الأهد، ال - 64

اللظببددن  ال اءوددر التحاودد  األ نابددث اللويفبددر التخببجءددن(: الهوددر لددا هوددن م 

اهمد ل النولدر الباللدر الملاحدر الملهلللدر  -دديف ب ر  -ال  و ال  مدب: اا  ال  دب

 ها طولن  هويف ال(. لنللىور لمن دواءن )الها النولر اللن ور امبال لمن تاهللهءن

ال يفا،ددهلل الملمدديف بر ك شددبّج الملظيفهددر الب ووددر: اوددهلل ار لددا هحمددهلل  - 71

الملميف يل تحاو  هحمهلل الا د ومنن لدا اودهلل الل بد   ل لىدنيل  مدب: اا  ادنل، 

 هد(.5188ال يفا،هللل النولر األاللم )

قيفااهلل الضيفالط ك فا  ال با،  الالميفا بث: أ مدهلل لدا امدب لدا ددنل،   - 71

 ي(.8050 -هد5135بقننل النولر األاللم )لنزهيفلل ن اا  ال 
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الايفل الجهلل ك اهللي ر   االخيفال ه  الجهلل: أليف هحمدهلل اودهلل اليفهدنا لدا  - 72 

 -هددد5135دددلوهلل المددموبيل  مددب: ه  وددر الددا توموددر لددنلومال النولددر األاللددم )

 ي(.8050

ال نك ك فا  االهني أ مهلل: أليف هحمهلل هيفف  الهللبا اوهلل ار لا أ مهلل لدا  - 73

مناو ا الماهللدا ث، الهللهماا الحلو ال المدءوب لدنلا قهللاهدر هحمهلل لا قهللاهر الج

 5151هدل  مب: اا  ال    الل مودرل النولدر األاللدمل )180الماهللدا )الم يفىف: 

 ي(.5331 -هد 

ّلمددنو الالددنق: هلودديف  لددا بدديف س الِوءدديفيت الحلو ددا اددا هدد ا االقلددنق  - 79

هلل لميفدم لا أ مهلل الحجنالي الونلحال  ااد  ألديف اودهلل ار هحمدهلل  ىدا هحمد

 -هد5152ادمناوو المنفلال  مب: اا  ال    الل مور لووبال ل النولر األاللم )

 ي(.5333

ّل نبر األخون  ك  و غنبدر االخ ودن : تادا الدهللبا ألدا ل دب لدا هحمدهلل   - 75

الحىددولا الِحوددولا الهللهمدداا المددنفلال  اادد  الضددون  الا دد  ا ودد  الخددب  

ا  الخوددب أ نابلدد  ا ددا اوددهلل الحموددهلل ل ندد  جددال الهحمددهلل الهوددا ددد ومننل ن ا

 ي(.5335 -هد5153لووبال ل النولر األاللم )

ال يفاّل  الهلل ا ي ك شدبّج صدحوح الوخدن ي: هحمدهلل لدا بيفددف لدا  - 76

هددد(ل  مددب: اا  ر وددنأ 321ا ددا لددا دددلوهللل شددمس الددهللبا ال بهددن  )الم دديفىف: 

 ي(.5325 -هد 5105لولننل النولر اللن ور: )-الرتا  اللبلال لوبال 

لو وددر: اوددهلل الل بدد  المحمددهلل الىدد مننل ال لدديفز الم وددر ك ال ددبا،  الح  - 77

 -هددد5183ضددما هجمدديفق  مددبت  اا  الددا الجدديفزي لنلاددنهبالل النولددر األاللددم )

 ي(.8002
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لىنن اللبا:  هحمهلل لا ه بي لا ا مل أليف ال اول جمدنل الدهللبا الدا  - 78

 -هددد(ل  مددب: اا  صددنا  355هلظدديف  األ وددن ي البالب لددا االفبباددا )الم دديفىف: 

 هد(. 5151) -لوبال ل النولر اللنللر 

السه  الوووح لمبّج الجدنه  الودحوح: شدمس الدهللبا الوِْبهدناليل ألديف  - 74

اوهلل ار هحمهلل لا اوهلل الهللا،، لدا هيفددم الللومدا اللىداس  المودبي المدنفلا 

هد(ل تحاو  الا ادر: لجلر هخ ودر هدا المحاادوا لإشدباو  ديف   235)الم يفىف: 

 ي(. 8058 -هد  5133لمل )الهللبا طنل ل  مب: اا  الليفاا ل ديف بنل النولر األال

الموىيفن: شمس الهللبا الىبخىال ن اا  الملبفر لووبال ل لهللالن  قد،   - 81

 طولر أال تن ب .

هجميفق ف نالا شو  االدسي الا تومور: جم  التبتو  اوهلل الدب ما لدا  - 81

 هد(.5332قند، الالل  هحمهللل تويفبب النولر األاللم )

زّلببدن هد  ت م در الىدو ا الالمنولدا: ألديف  -المجميفق شبّج المءدذا   - 82

 هد(ل  مب: اا  ال  ب.131هحوا الهللبا بحوم لا شبو الليفالي )الم يفىف: 

المجميفق ال  وف: أهوا الهللاللدر هحمدهلل لدا هحمدهلل لدا هودر ار الل ديفي   - 83

هددد(ل  مددب: اا  151الحىددولا ألدديف جل ددب األفنىددا النبال ىددا )الم دديفىف: للددهلل 

 هد(. 5181لوبال ل النولر األاللمل ) -الغبا االدسها

م الوحوحوا: أليف اوهلل ار الحنّل، هحمهلل لدا اودهلل ار لدا المى هلل   ا   - 89

هحمهلل لا  مهللالب  لا ِ لو، لدا الح د، الادوا النءمدن  اللوىدنليف ي الملدبالو 

هددد(ل تحاودد : هوددن م اوددهلل الاددنا  انددنل  مددب: اا  101لددنلا الوودد  )الم دديفىف: 

 ي(.5330 -هد 5155لوبال ل النولر: األاللمل ) -ال    الل مور 

الملبالو لد )دلا الهللا ها(: أليف هحمهلل اوهلل ار لدا اودهلل هىلهلل الهللا ها  - 85
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الدب ما لددا ال اددو لدا َلءددباي لددا اوددهلل الودمهلل الددهللا هال ال مومددا الىددمبقلهللي 

هد(ل تحاو :  ىوا د و، أدهلل الهللا ا ل  مدب: اا  المغلدا ل لمدب 811)الم يفىف: 

 .ي(8000 -هد  5158الال يفزب ل المم  ر اللبلور الىليفابرل النولر األاللمل )

الموددونّج الملوددب ك غببدد  المددبّج ال ووددب: أ مددهلل لددا هحمددهلل لددا ا ددا  - 86

هد(ل  مب: الم  ودر الل مودر 330ال ويفها ث، الحميفيل أليف اللون  )الم يفىف:  حيف 

 لوبال . -

الموددلف ك األ نابددث الا ثددن : ألدديف ل ددب لددا ألددا شددوورل اوددهلل ار لددا  - 87

هدد(ل تحاود : 831هحمهلل لا رلباهو، لا المنن لدا خيفادد ا اللوىدا )الم ديفىف: 

الببدددنضل النولدددر: األاللدددمل  -ّلمدددنل بيفددددف الحددديف ل  مدددب: ه  ودددر البشدددهلل 

 هد(.5103)

الموددلف: ألدديف ل ددب اوددهلل الددبزا  لددا همددني لددا  ددنف  الحموددبي الومددن    - 88

هد(ل تحاو :  وو  الب ما األاظمال  مب: المج دس 855الوللن  )الم يفىف: 

ل النولددر اللن وددرل) لوددبال  -الءلددهللل بن دد  هددا: الم  دد  االدددسها  -الل مددا

 هد(.5103

المن   ا م أل نظ المال : هحمهلل لا ألا ال  ح لا ألا ال او الول دال   - 84

 : هحمدديفا األ  ددنؤالنل وددهددد(ل تحا303ألدديف اوددهلل ارل شددمس الددهللبا )الم دديفىف: 

البندددوا هحمدديفا الخنودد ل  مددب: ه  وددر الىدديفااي ل  يفزبدد ل النولددر األاللددم 

 ي(.8003 -هد 5183)

اللوددناا  الالملددنهس  الاالا اددناا : ألدديف هحمددهلل هباتدد  االجمددنق ك   - 41

ا ا لا أ مهلل لا دلوهلل لدا  د ي األ هلللىدال الهلد :  ادهلل هباتد  االجمدنق اللدا 

 تومورل  مب: اا  ال    الل مور لووبال ل لهللالن طولر أال تن ب .
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المددبأال لددوا الاددب ن الالاقدد  المىدد موا:  اشددهلل الغليفشددال  مددب: المبّلدد   - 41

 ي(.8000 -هد5185لر اللنللر )المغن لا ل وحيف  الالرتجمرل النو

هبقنال الم نتوح شبّج هم نال المونلوح: ا ا لدا )دد ننن( هحمدهللل ألديف   - 42

هدد(ل  مدب: اا  ال  دبل 5051الحىا  يف  الهللبا المس الءبالي الان ي )الم ديفىف: 

 ي(.8008 -هد 5188لولننل النولر األاللمل ) -لوبال  

ار لددا المغلددا شددبّج هخ وددب الخبقددا: هيففدد  الددهللبا ألددا هحمددهلل اوددهلل   - 43

أ مهلل لا هحميفا لا قهللاهدرل الب ود  المدبّج ال وودب ا دم هخ ودب المالد : شدمس 

الهللبا ألا ال ب  اوهلل الب ما الا ألا امب هحمهلل لدا أ مدهلل لدا قهللاهدرل ّلسهمدن 

ا م هذه  رهني األ،مر أ مهلل لا  لوول ن اا  ال  نا اللبلال لهللالن  قد، طولدر 

 أال تن ب .

هلل ار ال ددديفزانل ن اا  الم خدددص ال اءدددا: صدددنلح لدددا فددديفزان لدددا اوددد  - 49

 هد(.5183اللنصمر لنلببنضل النولر األاللم )

الميفطأ: هنليف لا أ س لا هنليف لدا ادنهب األصدوحا المدهلل  )الم ديفىف:  - 45

هد(ل تحاو : هحمهلل هون م األاظمال  مدب: همدىدر زابدهلل لدا دد ننن  ل 533

 االهددن ا ل النولددر األاللددمل -ألدديف أوددا  -هنوددنن لألامددنل الخوببددر الاال ىددن ور 

 ي(. 8001 -هد  5181)

المءذا ك فار االهني المنفلا: أليف ادحن  رلباهو، لا ا ا لا بيفدف  - 46

 هد(ل  مب: اا  ال    الل مور.131الموبازي )الم يفىف: 

ها   ، ال مبب  لمىن،و ا ، الموبا : ا.  جود  لديف  لوديف الأدد نذال  - 47

 الىلر.دسو الانوطل الممتمب اللنلما اللنشب لإلاجنز الل ما ك الاب ن ال

المل ام شبّج الميفطإ: أليف اليفلوهلل د ومنن لا خ ف لا ددلهلل لدا أبديفا  - 48
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هدد(ل  مدب: 131لا الا   ال جووا الابطوا الونجا األ هلللىدا )الم ديفىف: 

 هد(.5338لجيفا  هحنفظر هوبل النولر األاللمل ) -هنولر الىلناال 

هوبا  المبأال القاور المىنالاال: صسّج الدهللبا دد نننل  مدب: اا  هنادر  - 44

 ي(.5333لنولر األاللم )هوبل ا

الل ف ك ال  دنالا: ألديف الحىدا ا دا لدا الحىدوا لدا هحمدهلل الُىدْغهللي  - 111

هددد(ل تحاودد : الددهللّل يف  صددسّج الددهللبا اللددنهال  مددب: اا  115الحل ددا )الم دديفىف: 

هدد 5101لوبال  لولننل النولر اللن ورل ) -ال بقنن امنن األ انل همدىر البدنلر 

 ي(.5321 -

ون  األخون  ك شبّج هلدن  ا ثدن : ألديف هحمدهلل  خ  األف ن  ك تلاوح ه - 111

هحميفا لا أ مدهلل لدا هيفددم لدا أ مدهلل لدا  ىدوا الغو دنلم الحل دم لدهلل  الدهللبا 

هدددل تحاودد : ألدديف تمددو، بندددب لددا رلددباهو،ل  مددب: الزا ال 211اللولددم )الم دديفىف: 

 ي(.8002 -هد  5183قنبل النولر األاللمل ) -األالقنو الالممالن االدسهور 

لنددد  ا بددن  الالىدديف : لبهددنن الددهللبا ألددا الحىددوا  ظدد، الددهلل   ك ت  - 112

 رلباهو، لا امب الواناال ن اا  ال  نا االدسها لنلانهبال.

 وو األالطن : هحمهلل لا ا دا لدا هحمدهلل لدا اودهلل ار المديفّلن  الوملدا   - 113

هدل تحاو : اوني الهللبا الوونلنال  مب: اا  الحدهللبثل هودبل 5810)الم يفىف: 

 ي(.5333 -هد 5153النولر األاللمل )

اليفدوط لدوا االخ ودن  الال وىدوط: ا دا لدا  نشد  شدبا و ال  ىدخر   - 119

 أ هلل أللنأ المو  
 
 .رل رتال ور أ د ءن رلا
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 59 .................................... تكريم املرأة يف باب الفروض املقدرة: املطلب اثلالث
 59 ............... تقسيم هذه الفروض بني الوارثني من الرجال والنساءاملوطن األول: 
 55 ................................................................................ ثلثا الرتكة ،السر  اّلول
 56 ............................................................................. نصف الرتكة السر  اثلاين،

 56 ............................................................................. ثلث الرتكةالث، السر  اثل
 57 ................................................................................ ربع الرتكة الفرض الرابع،

 57 ........................................................................ سدس الرتكةالسر  اخلاا ، 
 58 ........................................................................... ثمن الرتكةالسر  السادض، 

 58 ............................................................................................................... نتائج
 54 ............................................................ حرث اإلخوة ألم بالفرضاملوطن اثلاين: 
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 ااجهات اليت ترث فيها ااجدات أكرث من ااجهات اليت يــــرث : اثلالثاملوطن  
 54 .................................................................................................. فيها األجداد 
 62 ................................................ تكريم املرأة يف باب اتلعصيب :املطلب الراْع
 62 ................................ مع الغري اتلعصيبتكريم املرأة يف ترشيع املوطن األول: 
 67 ........................... تكريم املرأة يف ترشيع مسألة القريب املباركاملوطن اثلاين: 

 71 ........... رتجيح بعض العصبات ىلع بعض بسببهابتكريم املرأة املوطن اثلالث: 
 72 ............................................... تكريم املرأة يف باب احلجب: املطلب اخلاا 
 72 ........................................... حجب اإلخوة ألب باألخوة األشقاءاملوطن األول: 
 73 .............................................حجب املرأة ألكرث الرجال الوارثنياملوطن اثلاين: 

 79 ................................................ من حتجبه ابلنت وبنت االبن من الرجالأوًّل: 
 77 .................................................... من حتجبه األخت الشقيقة من الرجالثانًيا: 
 74 ..........................................................من حتجبه األخت ألب من الرجالثاثلًا: 

 83 ............................................. أة يف باب الُمرَشكةتكريم املر: املطلب السادض
 86 ...............................................................وجه تكريم املرأة يف املسألة املرشكة

 88 ............................... يف لغز ُعرض ىلع شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللفائدة: 
 41 ............................................... تكريم املرأة يف باب األكدرية: املطلب الساْع

 43 ............................................................ وجه تكريم املرأة يف املسألة األكدرية
 45 ..................................................... تكريم املرأة يف باب العول: املطلب اثلامن

 45 ................ وما يرتتب عليها من وجوه تكريم املرأة يف هذا ابلاب تا العولفائد
 45 .................................................................................................. السائدة األو 
 47 ................................................................................................. السائدة اثلانية
 47مرياث بنت االبن وعدم مرياث ابن االبن ىلع فرض وجوده بداًل منهااملوطن األو : 
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 رض ــت الشقيقة وعدم مرياث األخ الشقيق ىلع فخمرياث األاملوطن اثلاين: 
 44 .............................................................................................. اًل منهاوجوده بد

 وده ــمرياث األخت ألب وعدم مرياث األخ ألب ىلع فرض وجاملوطن اثلالث: 
 111 ......................................................................................................... بداًل منها

 ىلـمرياث األختني الشقيقتني وعدم مرياث األخوين الشقيقني ع املوطن الراْع:
 111 .............................................................................. فرض وجودهما بداًل منهما 

 ىل ــــع وين ألبـــمرياث األختني ألب وعدم مرياث األخاملوطن اخلاا : 
 112 ............................................................................... فرض وجودهما بداًل منهما

 وده ـمرياث األخت ألم وعدم مرياث األخ ألب ىلع فرض وجاملوطن السادض: 
 112 ......................................................................................................... بداًل منها

 رض ـــــمرياث األختني ألم وعدم مرياث األخوين ألب ىلع فاملوطن الساْع: 
 119 ......................................................................................... وجودهما بداًل منهما

 117 ................................................................................................... ُحْسُن اخلَاتَِمةِ 
 118 ...................................................................................... راجعَثبَُت املصادر وامل

125 .......................................................................................... فهرست املوضواعت

]5[ 

saber
مستطيل

saber
مستطيل

saber
مستطيل




	0
	1
	2

